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TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI 

TRUNG TÂM THÔNG TIN – THƯ VIỆN 

 

THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI 

THÁNG 04/2017 

A. GIÁO TRÌNH 

1. Giáo trình Lịch sử Nhà nước và Pháp luật thế giới / Trường Đại học Luật 

Thành phố Hồ Chí Minh ; Chủ biên: Nguyễn Cảnh Hợp, Đỗ Minh Khôi ; Biên 

soạn: Phạm Thị Phương Thảo, ... [et al.]. - Hà Nội : Hồng Đức, 2013. - 616 tr. ;  

21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Lịch sử Nhà nước và Pháp 

luật thế giới, bao gồm: mục tiêu, đối tượng, vai trò, phương pháp nghiên cứu; nhà 

nước và pháp luật chiếm hữu nô lệ; nhà nước và pháp luật phong kiến; nhà nước và 

pháp luật tư sản thời kỳ chủ nghĩa tư bản tự do cạnh tranh; nhà nước pháp luật tư 

sản thời kỳ chủ nghĩa tư bản lũng đoạn, hiện đại và nhà nước, pháp luật xã hội chủ nghĩa. 

Từ khóa: Pháp luật ; Giáo trình ; Nhà nước ; Lịch sử ; Thế giới. 

Địa chỉ tài liệu: (10): DSVGT 005605-14 

2. Giáo trình Luật Đất đai / Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh ; 

Lưu Quốc Thái chủ biên ; Biên soạn: Phạm Văn Võ,... [et al.]. - Hà Nội :  Hồng 

Đức,  2016. - 401 tr. ;  21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Luật Đất đai, gồm: chế độ 

sở hữu đất đai; quản lý thông tin, dữ liệu và tài chính về đất đai; điều phối đất đai; 

quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất…. 

Từ khóa: Việt Nam ; Giáo trình ; Luật Đất đai. 

Địa chỉ tài liệu: (10): MSVGT 100306-15 

3. Giáo trình Luật Hình sự Việt Nam / Trường Đại học Luật Thành phố Hồ 

Chí Minh ; Trần Thị Quang Vinh chủ biên ; Biên soạn: Cao Văn Hào, ... [et 

al.]. - Hà Nội : Hồng Đức, 2016. - 422 tr. ;  21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những nội dung cơ bản của Giáo trình Luật Hình sự (phần các 

tội phạm), bao gồm: các tội xâm phạm an ninh quốc gia; các tội xâm phạm tính 

mạng, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm con người; các tội xâm phạm quyền tự do, 

dân chủ của công dân; các tội xâm phạm sơ hữu; các tội xâm phạm chế độ hôn 

nhân gia đình; …. 

Từ khóa: Việt Nam ; Luật Hình sự ; Tội phạm ; Giáo trình. 

Địa chỉ tài liệu: (10): DSVGT 005585-94 
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4. Giáo trình Luật Hình sự Việt Nam / Trường Đại học Luật Thành phố Hồ 

Chí Minh ; Trần Thị Quang Vinh chủ biên ; Biên soạn: Cao Văn Hào, ... [et 

al.]. - Hà Nội : Hồng Đức, 2016. - 398 tr. ;  21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những nội dung cơ bản của môn Luật Hình sự (phần các tội 

phạm), bao gồm: các tội xâm phạm an toàn công cộng, trật tự công cộng; các tội 

xâm phạm trật tự quản lý hành chính; các tội phạm về chức vụ; các tội xâm phạm 

hoạt động tư pháp; các tội xâm phạm nghĩa vụ, trách nhiệm của quân nhân và các 

tội phá hoại hòa bình, chống loài người, tội phạm chiến tranh. 

Từ khóa: Việt Nam ; Luật Hình Sự ; Tội phạm ; Giáo trình. 

Địa chỉ tài liệu: (10): DSVGT 005595-604 

5. Giáo trình Luật Ngân hàng / Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí 

Minh ; Nguyễn Văn Vân chủ biên ; Biên soạn: Phan Thị Thành Dương, ... [et 

al.]. - Hà Nội : Hồng Đức, 2016. - 454 tr. ;  21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Luật Ngân hàng, bao gồm: 

những vấn đề lý luận chung; địa vị pháp lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; 

địa vị pháp lý của tổ chức tín dụng; pháp luật về quản lý tiền tệ và ngoại hối; pháp 

luật điều chỉnh hoạt động cấp tín dụng của tổ chức tín dụng và pháp luật về dịch vụ 

thanh toán qua tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán. 

Từ khóa: Việt Nam ; Giáo trình ; Ngân hàng ; Luật Ngân hàng ; Tổ chức tín dụng. 

Địa chỉ tài liệu: (10): DSVGT 005575-84 

6. Giáo trình Luật Sở hữu trí tuệ / Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí 

Minh ; Chủ biên: Lê Nết, Nguyễn Xuân Quang ; Biên soạn: Nguyễn Thị Hải 

Vân, ... [et al.]. - Hà Nội : Hồng Đức, 2016. - 459 tr. inh họa ;  21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Luật Sở hữu trí tuệ, bao 

gồm: dẫn nhập về quyền sở hữu trí tuệ; quyền tác giả và quyền liên quan; quyền sở 

hữu công nghiệp; quyền đối với giống cây trồng. 

Từ khóa: Việt Nam ; Giáo trình ; Quyền tác giả ; Quyền sở hữu công nghiệp ; Luật 

Sở hữu trí tuệ ; Quyền sở hữu trí tuệ. 

Địa chỉ tài liệu: (10): MSVGT 100006-15 

7. Giáo trình Pháp luật về chủ thể kinh doanh / Trường Đại học Luật Thành 

phố Hồ Chí Minh ; Bùi Xuân Hải chủ biên ; Biên soạn: Hà Thị Thanh Bình,... 

[et al.]. - Hà Nội :  Hồng Đức,  2016. - 539 tr. ;  24 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận về các mô hình tổ chức kinh doanh và 

giải quyết phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã. Phân tích pháp luật thực định về các 
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loại hình tổ chức kinh doanh ở Việt Nam và việc giải quyết yêu cầu tuyên bố phá 

sản các doanh nghiệp và hợp tác xã. 

Từ khóa: Việt Nam ; Giáo trình ; Doanh nghiệp ; Hợp tác xã ; Chủ thể kinh doanh ; 

Công ty ; Hộ kinh doanh. 

Địa chỉ tài liệu: (10): MSVGT 100316-25 

8. Giáo trình Tâm lý học đại cương / Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí 

Minh ; Chủ biên: Phan Thị Kim Ngân, Phạm Văn Dinh ; Lê Văn Bích biên 

soạn. - Hà Nội : Hồng Đức, 2016. - 294 tr. :  minh họa ;  21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những nội dung cơ bản của môn Tâm lý học đại cương, bao 

gồm: những vấn đề chung; cơ sở tự nhiên và xã hội của sự hình thành tâm lý; ý 

thức, chú ý; hoạt động nhận thức; ngôn ngữ, trí nhớ; xúc cảm, tình cảm; ý chí, 

hành động ý chí;…. 

Từ khóa: Giáo trình ; Tâm lý học đại cương. 

Địa chỉ tài liệu: (10): DSVGT 005665-74 

9. Giáo trình Xã hội học đại cương / Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí 

Minh ; Phạm Đức Trọng chủ biên ; Biên soạn: Nguyễn Hữu Túc, Hoàng Thế 

Cường. - Hà Nội : Hồng Đức, 2016. - 237 tr. ;  21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Xã hội học đại cương, bao 

gồm: những vấn đề lý luận chung; xã hội hóa; xã hội học về bất bình đẳng, phân 

tầng xã hội; xã hội học về dư luận xã hội, truyền thông đại chúng; xã hội học đô 

thị; xã hội học gia đình; xã hội học tội phạm và xã hội học pháp luật. 

Từ khóa: Giáo trình ; Xã hội học. 

Địa chỉ tài liệu: (10): DSVGT 005655-64 

10. Tập bài giảng Đại cương văn hóa Việt Nam / Trường Đại học Luật Thành 

phố Hồ Chí Minh ; Lê Hồng Vân biên soạn. - Hà Nội :  Hồng Đức,  2015. - 186 

tr. ;  21cm. 

Tóm tắt: Trình bày khái quát về văn hóa Việt Nam, đặc trưng văn hóa truyền 

thống, văn hóa hiện đại và các vùng văn hóa Việt Nam. 

Từ khóa: Việt Nam ; Văn hóa ; Tập bài giảng. 

Địa chỉ tài liệu: (10): DSVGTM 001235-44 

11. Tập bài giảng Giám định pháp y / Trường Đại học Luật Thành phố Hồ 

Chí Minh. Khoa Khoa học cơ bản ; Nguyễn Đăng Chiêu biên soạn. - Hà Nội :  

Hồng Đức,  2016. - 263 tr. :  minh họa ;  21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những nội dung cơ bản của môn Giám định pháp y, bao gồm: 

đại cương pháp y; tử thi học; căn cước học pháp y; pháp y thương tích; pháp y chết 
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ngạt; pháp y sinh dục; pháp y chất độc học; chết tự nhiên; xét nghiệm pháp y và 

mổ tử thi. 

Từ khóa: Giám định pháp y ; Pháp y ; Khoa học điều tra hình sự ; Tử thi. 

Địa chỉ tài liệu: (10): DSVGT 005645-54 

12. Tập bài giảng Lịch sử văn minh thế giới / Trường Đại học Luật Thành phố 

Hồ Chí Minh. Khoa Khoa học cơ bản ; Lê Thế Tài biên soạn. - Hà Nội :  Hồng 

Đức,  2015. - 158 tr. ;  21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Lịch sử văn minh thế giới, 

bao gồm: khái quát về điều kiện tự nhiên, xã hội, những cơ sở hình thành các nền 

văn minh lớn thời cổ đại; văn minh Ai Cập; văn minh Lưỡng Hà cổ đại; văn minh 

Ả rập, Ấn Độ, Trung Hoa; văn minh Hy Lạp, La Mã cổ đại; văn minh Tây Âu 

trung đại; văn minh công nghiệp; văn minh thế giới thế kỷ 20 và phác thảo quá 

trình giao lưu, tiếp xúc giữa các nền văn minh trong lịch sử. 

Từ khóa: Lịch sử ; Thế giới ; Tập bài giảng ; Nền văn minh. 

Địa chỉ tài liệu: (10): DSVGT 005675-84 

13. Tập bài giảng Logic học / Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh ; 

Lê Duy Ninh chủ biên, biên soạn. - Hà Nội :  Hồng Đức,  2016. - 198 tr. :  minh 

họa ;  21 cm. 

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

quy luật cơ bản của tư duy; khái niệm; phán đoán; suy luận; chứng minh, bác bỏ, 

ngụy biện. 

Từ khóa: Giáo trình ; Chứng minh ; Logic học ; Phán đoán ; Suy luận. 

Địa chỉ tài liệu: (10): DSVGTM 001225-34 

14. Tập bài giảng Lý luận về Nhà nước / Trường Đại học Luật Thành phố Hồ 

Chí Minh ; Biên soạn: Vũ Thị Bích Hường, ... [et al.]. - Hà Nội :  Hồng Đức,  

2017. - 234 tr. ;  21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận về Nhà nước, gồm: nguồn gốc, bản chất, 

các kiểu Nhà nước, hình thức, chức năng, bộ máy Nhà nước, Nhà nước trong hệ 

thống chính trị, Nhà nước xã hội chủ nghĩa và những vấn đề cơ bản về Nhà nước 

pháp quyền. 

Từ khóa: Lý luận ; Nhà nước ; Tập bài giảng. 

Địa chỉ tài liệu: (10): DSVGT 005635-44 

15. Tập bài giảng Lý luận về Pháp luật / Trường Đại học Luật Thành phố Hồ 

Chí Minh ; Biên soạn: Vũ Thị Bích Hường, ... [et al.]. - Hà Nội :  Hồng Đức,  

2017. - 214 tr. ;  21 cm. 
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Tóm tắt: Trình bày những vấn đề chung về pháp luật, quy phạm pháp luật, hệ thống 

pháp luật, quan hệ pháp luật, thực hiện và áp dụng pháp luật, ý thức pháp luật. 

Từ khóa: Pháp luật ; Lý luận ; Tập bài giảng. 

Địa chỉ tài liệu: (10): DSVGT 005625-34 

16. Tập bài giảng pháp luật về công chứng, luật sư / Trường Đại học Luật 

Thành phố Hồ Chí Minh. Khoa Luật Hành chính - Nhà nước ; Biên soạn: Lê 

Thị Hải Châu, Đinh Thị Cẩm Hà. - Hà Nội :  Hồng Đức,  2009. - 150 tr. ;  21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những nội dung cơ bản của môn Pháp luật về công chứng, luật 

sư, bao gồm: tổ chức, hoạt động công chứng và tổ chức, hoạt động của luật sư. 

Từ khóa: Pháp luật ; Công chứng ; Luật sư ; Tập bài giảng. 

Địa chỉ tài liệu: (10): DSVGT 005615-24 

 

B. SÁCH THAM KHẢO 

1. AQ - Chỉ số vượt khó / Paul G. Stoltz ; Nguyễn Thanh Thủy dịch. - Hà Nội :  

Lao động xã hội :  Công ty Cổ phần Sách Thái Hà,  2016. - 303 tr. :  minh họa ;  24 

cm. 

Tóm tắt: Trình bày quan niệm mới về thành công và khoa học về chỉ số vượt khó 

(AQ). Nêu những cách thức để nâng cao AQ giúp bạn thay đổi bản thân, tìm lại 

được thành công cho mình và những người khác. 

Từ khóa: Bí quyết thành công ; AQ ; Chỉ số vượt khó. 

Địa chỉ tài liệu: (3): DSVTKM 000925-7 

 

2. Bảo đảm quyền được bồi thường của người bị thiệt hại trong tố tụng hình 

sự / Nguyễn Văn Tuân. - Hà Nội :  Tư pháp,  2016. - 520 tr. ;  24 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu những vấn đề cơ bản về quyền được bồi thường thiệt hại của 

người bị oan trong tố tụng hình sự và giải quyết vấn đề dân sự trong vụ án hình sự, 

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

pháp luật về vấn đề này. 

Từ khóa: Vụ án hình sự ; Luật Tố tụng hình sự ; Tố tụng hình sự ; Bồi thường thiệt 

hại ; Việt Nam. 

Địa chỉ tài liệu: (10): DSVTHS 002807-16 ; (10): MSVTHS 009213-22 

3. Bình luận Bộ luật Tố tụng dân sự, Luật Trọng tài thương mại và thực tiễn 

xét xử / Tưởng Duy Lượng. - Hà Nội :  Tư pháp,  2016. - 686 tr. ;  24 cm. 

Tóm tắt: Bình luận một số quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015, Luật 

Trọng tài thương mại năm 2010 và đưa ra những nhận định về thực tiễn xét đơn 
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yêu cầu huỷ phán quyết của trọng tài trong nước, đơn yêu cầu công nhận và cho thi 

hành phán quyết của trọng tài nước ngoài thông qua một số vụ việc cụ thể. 

Từ khóa: Trọng tài thương mại ; Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 ; Luật Trọng tài 

thương mại 2010 ; Xét xử ; Bình luận. 

Địa chỉ tài liệu: (10): DSVTKT 002797-806 ; (20): MSVTKT 008998-9017 

4. Bình luận khoa học Bộ luật Dân sự năm 2015 của nước Cộng hòa xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam / Chủ biên: Nguyễn Văn Cừ, Trần Thị Huệ ; Đinh Văn 

Thanh, ...  [et al.]. - Hà Nội :  Công an Nhân dân,  2017. - 1127 tr. ;  27 cm. 

Tóm tắt: Phân tích, bình luận và đưa ra một số ví dụ thực tiễn để làm rõ nội dung 

của từng điều luật trong Bộ luật Dân sự năm 2015, gồm những quy định chung và 

những quy định cụ thể về: quyền sở hữu và quyền khác đối với tài sản; nghĩa vụ và 

hợp đồng; thừa kế; pháp luật áp dụng đối với quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài 

và các điều khoản thi hành. 

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

Địa chỉ tài liệu: (13): DSVLDS 002253-65 ; (87): MSVLDS 010961-1047 

5. Bốn mươi tư đời tổng thống Hoa Kỳ / William A. Degregorio ; Dịch: 

Nguyễn Hoàng Điệp ; Đặng Việt Vinh. - Hà Nội :  Thế giới :  Công ty Cổ phần 

Sách Alpha,  2016. - 1503 tr. :  minh họa ;  24cm. 

Tóm tắt: Giới thiệu cuộc đời và sự nghiệp của 44 tổng thống Hoa Kỳ từ George 

Washington đến Barack Obama. Thông tin về mỗi tổng thống được trình bày theo 

thứ tự: họ tên, ngoại hình, tính cách, nguồn gốc xuất thân, nghề nghiệp trước khi 

làm tổng thống, đối thủ, chiến dịch vận động tranh cử, giai đoạn đắc cử tổng thống, 

thành tựu và sự kiện chính trong nhiệm kì của họ. 

Từ khóa: Mỹ ; Tổng thống ; Lịch sử  

Địa chỉ tài liệu: (3): DSVLS 000641-3 

6. Các tội xâm phạm hoạt động tư pháp trong Luật Hình sự Việt Nam / 

Nguyễn Tất Viễn. - Hà Nội :  Tư pháp,  2016. - 295 tr. ;  21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày khái niệm và hệ thống các tội xâm phạm hoạt động tư pháp 

trong pháp luật hình sự Việt Nam qua các giai đoạn lịch sử. Giới thiệu các quy 

định trong Bộ luật Hình sự Việt Nam năm 1985, 1999, 2015 và pháp luật hình sự 

của một số quốc gia trên thế giới liên quan đến các tội xâm phạm hoạt động tư pháp. 

Từ khóa: Luật Hình sự ; Hoạt động tư pháp ; Tội xâm phạm hoạt động tư pháp ; 

Quyền tư pháp ; Việt Nam. 

Địa chỉ tài liệu: (10): DSVLHS 002102-11 ; (10): MSVLHS 011376-85 
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7. Chúng ta quyết định như thế nào? / Jonah Lehrer ; Lê Trung Hoàng Tuyến 

dịch. - Hà Nội :  Lao động - Xã hội :  Công ty Cổ phần Sách Alpha,  2016. - 451 tr. 

;  21 cm. 

Tóm tắt: Thông qua các ví dụ thực tế điển hình, cuốn sách đem đến cho bạn những 

hiểu biết sâu sắc và cặn kẽ về các hoạt động bên trong não bộ khi đưa ra quyết 

định, giúp bạn khám phá ra cảm xúc chính là nhân tố giúp chúng ta quyết định một 

cách sáng suốt nhất. 

Từ khóa: Phương pháp ; Ra quyết định ; Cảm xúc ; Lý trí. 

Địa chỉ tài liệu: (3): DSVTKM 001361-3 

8. Cuộc sống dưới lăng kính pháp luật / Phạm Thanh Bình. - Hà Nội :  Tư 

pháp,  2016. - 647 tr. ;  24 cm. 

Tóm tắt: Tập hợp 454 tình huống pháp luật được trình bày dưới dạng hỏi đáp liên 

quan đến các lĩnh vực của đời sống thường nhật như: hình sự, hành chính, dân sự, 

kinh doanh, thừa kế, tài sản, hôn nhân gia đình, đất đai. 

Từ khóa: Việt Nam ; Sách hỏi đáp ; Tình huống pháp luật ; Pháp luật. 

Địa chỉ tài liệu: (5): DSVLL 001414-8 

9. Để trở thành nhà quản lý hiệu quả / Michael E. Gerber ; Khánh Chi dịch. - 

Hà Nội : Lao động - Xã hội : Công ty Cổ phần Sách Alpha, 2016. - 227 tr. ;  21 cm. 

Tóm tắt: Từ kinh nghiệm cố vấn cho các doanh nghiệp của bản thân, tác giả chỉ ra 

những cái bẫy mà nhà quản lý gặp phải, một số nguyên tắc quản lý đã lỗi thời và 

cách thức để trở thành nhà quản lý hiệu quả như xây dựng tầm nhìn, xác định mục 

đích chính, mục tiêu chiến lược, chiến lược tài chính, tổ chức, quản lý…. 

Từ khóa: Quản lý ; Nhà quản lý. 

Địa chỉ tài liệu: (3): DSVKT 002937-9 

10. Donald Trump - Trò lố truyền thông hay bộ óc vĩ đại / George Beahm ; Hà 

Tú Tùng Chi dịch. - Hà Nội :  Lao động :  Công ty Cổ phần Sách Thái Hà,  2016. 

- 270 tr. ;  21 cm. 

Tóm tắt: Tập hợp những trích dẫn từ một số bài phát biểu, cuộc phỏng vấn của 

Donald Trump trong suốt 40 năm về các vấn đề chính trị, kinh doanh và chính con 

người ông. 

Từ khóa: Mỹ ; Chính trị gia ; Quan điểm chính trị ; Doanh nhân ; Trump, Donald, 

1946 -. 

Địa chỉ tài liệu: (3): DSVCT 001793-5 

11. Giáo trình Ngữ pháp Tiếng Việt / Bùi Minh Toán chủ biên ; Nguyễn Thị 

Lương. - Hà Nội : Đại học Sư phạm, 2010. - 239 tr. : minh họa ; 24cm. 
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Tóm tắt: Trình bày những vấn đề cơ bản về ngữ pháp và một số vấn đề cụ thể về: 

từ loại Tiếng Việt; cụm từ trong Tiếng Việt; bình diện ngữ pháp, bình diện ngữ 

nghĩa của câu Tiếng Việt và bình diện ngữ dụng của câu trong hoạt động giao tiếp. 

Từ khóa: Tiếng Việt ; Giáo trình ; Ngữ pháp. 

Địa chỉ tài liệu: (10): DSVTC 000936-45 

12. Góc nhìn Alan: Kinh tế / Alan Phan. - Hà Nội :  Thế giới :  Công ty Cổ phần 

Sách Thái Hà,  2016. - 278 tr. ;  21 cm. 

Tóm tắt: Tập hợp các bài viết của tác giả về những vấn đề lý luận và thực tiễn của 

nền kinh tế Việt Nam, qua đó chỉ ra hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, 

phương hướng và giải pháp nhằm phát triển kinh tế xã hội ở nước ta. 

Từ khóa: Việt Nam ; Kinh tế. 

Địa chỉ tài liệu: (3): DSVKT 002925-7 

13. Hillary Clinton: Bí mật quốc gia và sự hồi sinh / Jonathan Allen, Amie 

Parnes ; Dịch: Chu Hồng Thắng, Lê Dương, Cảnh Dương ; Nguyễn Nguyên 

Hy hiệu đính. - Hà Nội :  Công ty Cổ phần Sách Alpha :  Thế giới,  2016. - 643 tr. 

;  21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày các hoạt động chính trị quan trọng của bà Hillary Clinton từ 

cuộc bầu cử Tổng thống năm 2008 cho đến trước cuộc bầu cử Tổng thống năm 

2016, qua đó làm rõ những suy nghĩ, toan tính, hành động mang tính cá nhân, đảng 

phái cho đến những hành động mang "giá trị Mỹ" về chính trị của người phụ nữ 

quyền lực này. 

Từ khóa: Mỹ ; Chính trị ; Chính sách đối ngoại ; Clinton, Hillary Rodham, 1947- ; 

Chính trị gia. 

Địa chỉ tài liệu: (3): DSVCT 001799-801 

14. Học từ vấp ngã để từng bước thành công / Jonh C. Maxwell ; Thùy Trần 

dịch. - Hà Nội :  Lao động - Xã hội :  Công ty Cổ phần Sách Alpha,  2016. - 299 tr. 

:  minh họa ;  21 cm. 

Tóm tắt: Đưa ra những lời khuyên, bài học cũng như các ví dụ minh họa giúp bạn 

kiểm soát cảm xúc và suy nghĩ của bản thân mỗi khi có một sự việc diễn ra ngoài 

mong đợi, biết cách vượt lên thất bại để hướng tới thành công. 

Từ khóa: Thành công ; Bí quyết thành công ; Thất bại. 

Địa chỉ tài liệu: (3): DSVTKM 001358-60 

15. Hỏi đáp pháp luật về bảo hiểm y tế / Nguyễn Hiền Phương, Phùng Thị 

Cẩm Châu. - Hà Nội :  Tư pháp,  2016. - 218 tr. :  minh họa ;  21 cm. 

Tóm tắt: Tập hợp 75 câu hỏi và trả lời về các quy định của pháp luật Việt Nam 

hiện hành liên quan đến bảo hiểm y tế, trong đó tập trung vào đối tượng, mức độ, 
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chính sách và phương thức đóng bảo hiểm y tế, phạm vi được hưởng bảo hiểm y 

tế, thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế... Giới thiệu toàn văn một số 

văn bản pháp luật về bảo hiểm y tế. 

Từ khóa: Việt Nam ; Sách hỏi đáp ; Luật Lao động ; Bảo hiểm y tế. 

Địa chỉ tài liệu: (10): DSVLLD 006798-807 ; (10): MSVLLD 016390-9 

16. Không có bữa ăn nào miễn phí / Alan Phan. - Hà Nội :  Văn hóa dân tộc :  

Công ty Cổ phần Sách Thái Hà,  2016. - 306 tr. ;  21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày quan điểm của tác giả về các vấn đề như kinh tế thị trường, lợi 

nhuận, đầu tư và làm giàu tại Việt Nam trong thời kỳ hiện nay. 

Từ khóa: Việt Nam ; Kinh tế. 

Địa chỉ tài liệu: (3): DSVKT 002928-30 

17. Lãnh đạo bằng trí óc, trái tim và khí phách: Những công ty tốt nhất thế 

giới đã phát triển các lãnh đạo toàn diện như thế nào? / David L. Dotlich, 

Peter C. Cairo, Stephen H. Rhinesmith ; Dịch: Ngọc Trung, Hồng Tú. - Hà 

Nội :  Lao động :  Công ty Cổ phần Sách Thái Hà,  2016. - 265 tr. ; 24cm. 

Tóm tắt: Làm rõ khái niệm lãnh đạo toàn diện. Nêu ra ba năng lực quan trọng mà 

các nhà lãnh đạo cần phải có để trở thành nhà lãnh đạo toàn diện đó là: lãnh đạo 

bằng trí óc, lãnh đạo bằng trái tim và lãnh đạo bằng khí phách. 

Từ khóa: Lãnh đạo ; Năng lực ;  Nghệ thuật lãnh đạo. 

Địa chỉ tài liệu: (3): DSVKT 002931-3 

18. Lãnh đạo phong cách Barack Obama / Shel Leanne ; Nguyễn Minh Thiên 

Kim dịch. - Hà Nội :  Công ty Cổ phần Sách Alpha :  Thế giới,  2016. - 430 tr. ;  

21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những phương pháp và nguyên tắc lãnh đạo của Barack Obama 

về xây dựng đội ngũ cán bộ và tạo dựng văn hóa chiến thắng trong giai đoạn khó 

khăn. 

Từ khóa: Nguyên tắc ; Mỹ ; Phương pháp ; Lãnh đạo ; Obama, Barack, 1961-. 

Địa chỉ tài liệu: (3): DSVCT 001802-4 

19. Lí luận dạy học đại học / Đặng Vũ Hoạt chủ biên ; Hà Thị Đức. - Hà Nội :  

Đại học Sư phạm,  2015. - 187 tr. ;  21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận chung của lí luận dạy học đại học. Nêu 

quá trình, quy luật, hệ thống các nguyên tắc, nội dung, phương pháp, công nghệ 

dạy học và các hình thức tổ chức dạy học đại học. 

Từ khóa: Phương pháp giảng dạy ; Giáo dục đại học ; Dạy học. 

Địa chỉ tài liệu: (10): DSVVG 000548-57 ; (20): MSVVG 000894-913 
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20. Lịch sử mĩ thuật thế giới / Phạm Thị Chỉnh. - Hà Nội :  Đại học Sư phạm,  

2016. - 212 tr. : minh họa ; 24cm. 

Tóm tắt: Trình bày khái quát về lịch sử mĩ thuật thế giới; sự hình thành, phát triển, 

đặc điểm và một số tác phẩm tiêu biểu của mĩ thuật cổ đại, mĩ thuật thời kỳ Phục 

hưng, mĩ thuật châu Âu thế kỉ XVII, XVIII, XIX; các trường phái nghệ thuật thế kỉ 

XX; mĩ thuật Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản. 

Từ khóa: Lịch sử ; Thế giới ; Mĩ thuật ; Nghệ thuật hội họa. 

Địa chỉ tài liệu: (5): DSVLS 000636-40 

21. Lịch sử thế giới cận đại / Phan Ngọc Liên chủ biên ; Đào Tuấn Thành, 

Nguyễn Thị Huyền Sâm. - Hà Nội :  Đại học Sư phạm,  2016. - 247 tr. :  minh 

họa ;  24 cm. 

Tóm tắt: Trình bày khái quát lịch sử các nước châu Á, châu Phi, châu Mĩ Latinh 

thời cận đại (từ thế kỉ XVIII đến đầu thế kỉ XX); quan hệ quốc tế cuối thế kỉ XIX, 

đầu thế kỉ XX; nguyên nhân, tích chất, diễn biến và hậu quả của cuộc chiến tranh 

thế giới lần thứ nhất. 

Từ khóa: Lịch sử ; Thế giới ; Thời cận đại. 

Địa chỉ tài liệu: (10): DSVLS 000626-35 ; (20): MSVLS 000126-45 

22. Lời nói dối vĩ đại của não / Kelly McGonigal ; Khánh Thủy dịch. - Hà Nội :  

Lao động :  Công ty Cổ phần Sách Thái Hà,  2016. - 228 tr. ;  24 cm. 

Tóm tắt: Giải thích khái niệm ý chí, cơ chế hoạt động, tầm quan trọng của ý chí và 

cách thức vận dụng ý chí để cải thiện sức khoẻ, hạnh phúc và năng suất làm việc 

của mỗi cá nhân. 

Từ khóa: Tự chủ ; Ý chí ; Tâm lý học. 

Địa chỉ tài liệu: (3): DSVTKM 000928-30 

23. Lời từ chối hoàn hảo / William Ury ; Dịch: Nguyễn Thoa, ... [et al.]. - Hà 

Nội : Lao động - Xã hội : Công ty Cổ phần Sách Alpha, 2016. - 302 tr. ;  21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày nghệ thuật  “từ chối” hoàn hảo mà vẫn đạt được sự đồng thuận 

của mọi người với ba giai đoạn: chuẩn bị từ chối, bày tỏ từ chối và hoàn tất từ 

chối. 

Từ khóa: Từ chối. 

Địa chỉ tài liệu: (3): DSVTKM 001349-51 

24. Lột trần CEO : Từ một học sinh cá biệt đến một CEO đột phá / Alex 

Malley ; Thanh Huyền dịch. - Hà Nội : Đại học Kinh tế quốc dân : Công ty Cổ 

phần Sách Thái Hà, 2016. - 320 tr. : minh họa ;  21 cm. 
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Tóm tắt: Chia sẻ những bí quyết, kinh nghiệm và nguyên tắc của tác giả về nghệ 

thuật lãnh đạo và quản trị thành công thông qua những tình huống và câu chuyện 

thực tế. 

Từ khóa: Bí quyết thành công ; CEO ; Nghệ thuật lãnh đạo ; Quản lí kinh tế. 

Địa chỉ tài liệu: (3): DSVKT 002922-4 

25. Luật Tiếp cận thông tin (Có hiệu lực thi hành từ 01/7/2018) / Quốc hội 

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. - Hà Nội :  Tư pháp, 2017. - 73 tr. ;  

19 cm. 

Tóm tắt: Trình bày toàn văn Luật Tiếp cận thông tin, gồm: những quy định chung 

và những quy định cụ thể về công khai thông tin; cung cấp thông tin theo yêu cầu; 

trách nhiệm bảo đảm thực hiện quyền tiếp cận thông tin của công dân và các điều 

khoản thi hành. 

Từ khóa: Việt Nam ; Văn bản quy phạm pháp luật ; Luật Tiếp cận thông tin. 

Địa chỉ tài liệu: (10): DSVLHP 006590-9 

26. Lý thuyết kiểm soát xã hội đối với tội phạm và ứng dụng ở Việt Nam / 

Trịnh Tiến Việt chủ biên ; Nguyễn Minh Đức, ... [et al.]. - Hà Nội :  Tư pháp,  

2016. - 519 tr. ;  21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề chung về tội phạm và kiểm soát tội phạm. Phân 

tích những nội dung cơ bản của lý thuyết kiểm soát xã hội đối với tội phạm và việc 

ứng dụng ở Việt Nam. Giới thiệu kinh nghiệm của quốc tế trong việc kiểm soát xã 

hội đối với tội phạm, từ đó đưa ra những gợi ý cho Việt Nam về vấn đề này. 

Từ khóa: Việt Nam ; Tội phạm ; Tội phạm học ; Kiểm soát xã hội. 

Địa chỉ tài liệu: (5): DSVTPH 002053-7 

27. Ngữ nghĩa học - Từ bình diện hệ thống đến hoạt động / Đỗ Việt Hùng. - Hà 

Nội :  Đại học Sư phạm,  2014. - 319 tr. :  minh họa ;  21 cm. 

Tóm tắt: Nêu khái quát một số vấn đề về ngữ nghĩa hệ thống và ngữ nghĩa hoạt 

động, bao gồm: nghĩa của từ trong hệ thống, phương pháp phân tích nghĩa của từ; 

cấu trúc ý nghĩa biểu niệm, hoạt động ngữ pháp của từ; xác định và phân tích nghĩa 

của từ trong hoạt động; ý nghĩa của ngôn ngữ trong hoạt động…. 

Từ khóa: Tiếng Việt ; Ngữ nghĩa học ; Ngữ nghĩa. 

Địa chỉ tài liệu: (5): DSVTC 000931-5 

28. Nhân tố enzyme / Hiromi Shinya ; Như Nữ dịch. - Hà Nội :  Thế giới :  

Công ty Cổ phần Sách Thái Hà,  2016. - 223 tr. ;  21 cm. 

Tóm tắt: Nêu tầm quan trọng của nhân tố enzyme đối với sức khỏe con người. Chỉ 

ra những quan niệm sai lầm về sức khỏe; giới thiệu các phương thức, thói quen 

sống của chính tác giả nhằm duy trì và nuôi dưỡng enzyme. 
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Từ khóa: Sức khỏe ; Dinh dưỡng ; Enzym. 

Địa chỉ tài liệu: (3): DSVVG 000561-3 

29. Những người thành công tin tưởng vào điều gì? / Orison Swett Marden ; 

Thanh Tuyền dịch. - Hà Nội :  Lao động - Xã hội :  Công ty Cổ phần Sách Alpha,  

2016. - 263 tr. ;  21 cm. 

Tóm tắt: Thông qua những câu chuyện, chia sẻ của tác giả giúp bạn có thêm niềm 

tin vào chính bản thân mình, xua tan nghi ngờ, sợ hãi, tự ti và thiếu quyết đoán để 

từng bước đạt đến thành công. 

Từ khóa: Niềm tin ; Bí quyết thành công. 

Địa chỉ tài liệu: (3): DSVTKM 001355-7 

30. Pháp môn hạnh phúc / Tinh Vân ; Nguyễn Phố dịch. - Hà Nội :  Lao động :  

Công ty Cổ phần Sách Thái Hà,  2017. - 533 tr. ;  24 cm. 

Tóm tắt: Trình bày quan điểm của đại sư Tinh Vân về những vấn đề của cuộc sống 

thường ngày, về hạnh phúc nhân sinh trong xã hội ngày nay dựa trên những triết lý 

của Phật giáo và từ thực tiễn cuộc đời của chính tác giả. 

Từ khóa: Đạo Phật ; Hạnh phúc ; Triết lí. 

Địa chỉ tài liệu: (3): DSVTKM 000931-3 

31. Phụng sự để dẫn đầu / James Strock ; Thu Huyền dịch. - Hà Nội :  Lao 

động ; Công ty Cổ phần Sách Thái Hà,  2016. - 352 tr. ;  24 cm. 

Tóm tắt: Đưa ra những nguyên tắc lãnh đạo; cách phụng sự khách hàng, đối tác, 

đồng nghiệp, cấp trên và cấp dưới trong lĩnh vực kinh doanh cũng như giao tiếp 

hàng ngày. 

Từ khóa: Lãnh đạo ; Quản lí ; Phụng sự. 

Địa chỉ tài liệu: (3): DSVKT 002934-6 

32. Tâm lí học xã hội / Trần Quốc Thành, Nguyễn Đức Sơn. - Hà Nội :  Đại học 

Sư phạm,  2015. - 145 tr. :  minh họa ;  24cm. 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề cơ bản của bộ môn Tâm lí học xã hội. Nghiên 

cứu một số vấn đề về tâm lí học xã hội, gồm: quy luật và cơ chế tâm lí xã hội; 

nhóm xã hội; một số vấn đề tâm lí xã hội của tập thể; ảnh hưởng, định kiến xã hội 

và nhân cách trong tâm lí xã hội. 

Từ khóa: Tâm lý học ; Tâm lý học xã hội. 

Địa chỉ tài liệu: (10): DSVTKM 000691-700 

33. Thành công hôm nay chưa chắc thành đạt ngày mai = / Marshall 

Goldsmith, Mark Reiter ; Kim Hạnh dịch. - TP. Hồ Chí Minh : Trẻ, 2016. - 406 

tr. ;  21 cm. 
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Tóm tắt: Chỉ ra 20 thói quen làm cản bước tiến thành công của bạn, từ đó đưa ra 

lời khuyên để bỏ đi những thói quen đó, vươn tới thành công ngày càng xa hơn 

như mình mong muốn. 

Từ khóa: Tâm lí học ; Bí quyết thành công. 

Địa chỉ tài liệu: (3): DSVTKM 000922-4 

34. Thực hiện pháp luật về dân chủ ở cấp xã theo yêu cầu xây dựng Nhà nước 

pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam / Nguyễn Hồng Chuyên. - Hà Nôi :  Tư 

pháp,  2016. - 427 tr. :  minh họa ;  21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận của việc thực hiện pháp luật về dân chủ ở cấp xã 

theo yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Phân tích 

thực trạng pháp luật và thực tiễn thực thi pháp luật về dân chủ ở cấp xã ở Việt Nam 

từ năm 1998 đến nay, từ đó đưa ra quan điểm, giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật 

về vấn đề này. 

Từ khóa: Việt Nam ; Nhà nước pháp quyền ; Dân chủ ; Cấp xã ; Thực hiện pháp luật. 

Địa chỉ tài liệu: (5): DSVLHC 006600-4 

35. Tôi làm việc, tôi hạnh phúc / Pomnyun Sunim ; Vân Anh dịch. - Hà Nội :  

Lao động :  Công ty Cổ phần Sách Thái Hà,  2016. - 234 tr. ;  19 cm. 

Tóm tắt: Tập hợp những lời khuyên của tác giả nhằm giải đáp những thắc mắc, băn 

khoăn của nhân viên công sở hàng ngày phải đối mặt với nhiều vấn đề như: mâu 

thuẫn trong mối quan hệ giữa người với người, những khó khăn trong công việc, 

sự mệt mỏi cả về thể chất và tinh thần do áp lực công việc. 

Từ khóa: Đạo Phật ; Hạnh phúc ; Bí quyết thành công. 

Địa chỉ tài liệu: (3): DSVTKM 000919-21 

36. Tổng quan về Luật Quốc tế và các văn bản pháp luật / Nguyễn Thị Thuận. 

- Hà Nội :  Lao động,  2016. - 562 tr. ;  24 cm. 

Tóm tắt: Giới thiệu khái quát những vấn đề cơ bản của Luật Quốc tế và một số văn 

bản pháp luật quốc tế quan trọng, điều chỉnh các lĩnh vực hợp tác quốc tế như Hiến 

chương Liên Hợp quốc, Công ước Luật Biển năm 1982, Hiệp định dẫn độ tội phạm 

giữa Việt Nam và Đại Hàn Dân Quốc…. 

Từ khóa: Luật Quốc tế ; Công ước ; Hiệp ước ; Hiến chương Liên Hợp quốc ; Quy 

chế Rome ; Nghị định thư. 

Địa chỉ tài liệu: (10): DSVLQT 002168-77 ; (30): MSVLQT 003914-43 

37. Tổng thống Obama - ba ngày trên đất Việt / Ninh Hồng Nga, Nguyễn Hà 

Ngọc. - Hà Nội :  Công ty Cổ phần Sách Thái Hà :  Chính trị Quốc gia - Sự thật,  

2016. - 181 tr. :  minh họa ;  24 cm. 
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Tóm tắt: Trình bày diễn biến chuyến công du ba ngày của Tổng thống Obama tại 

Việt Nam, các văn kiện được ký kết giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, các bài diễn thuyết 

của Tổng thống Obama, phân tích từ các chuyên gia và một số câu chuyện bên lề 

chuyến công du này. 

Từ khóa: Việt Nam ; Mỹ ; Quan hệ ngoại giao ; Obama, Barack, 1961 -. 

Địa chỉ tài liệu: (3): DSVCT 001790-2 

38. Trí tuệ Do Thái = / Eran Katz ; Phương Oanh dịch. - Hà Nội :  Lao động - 

Xã hội :  Công ty Cổ phần Sách Alpha,  2016. - 408 tr. ;  21 cm. 

Tóm tắt: Thông qua những câu chuyện của anh chàng Do Thái Jerome giúp bạn 

khám phá ra bí ẩn về trí tuệ, sự thông minh của người Do Thái cũng như lý do mà 

Jerome đạt được thành công, trở thành một thiên tài đích thực. 

Từ khóa: Trí tuệ ; Do Thái ; Người Do Thái. 

Địa chỉ tài liệu: (3): DSVTKM 001352-4 

39. Triết gia Trần Đức Thảo - Di cảo, Khảo luận, Kỷ niệm / Nguyễn Trung 

Kiên sưu tầm, biên soạn; Trần Đức Thảo, ... [et al.]. - Huế :  Đại học Huế,  

2016. - 1699 tr. :  minh họa ;  23 cm. 

Tóm tắt: Tập hợp các báo cáo khoa học, các bài nghiên cứu của các tác giả trong 

và ngoài nước về luận điểm triết học cũng như những cống hiến của Giáo sư Trần 

Đức Thảo – nhà triết học lớn của thế kỷ XX. Nội dung cuốn sách được chia thành 

3 phần: Di cảo, Khảo luận, Kỷ niệm. 

Từ khóa: Cuộc đời ; Sự nghiệp ; Trần Đức Thảo, 1917 - 1993 ; Triết gia ; Di cảo. 

Địa chỉ tài liệu: (3): DSVTKM 001364-6 

40. Từ bỏ thì dễ vượt lên chính mình mới khó / Ngô Mục Thiên ; Ngô Cam 

Lâm bình luận ; Yinyin dịch. - Hà Nội :  Lao động - Xã hội :  Công ty Cổ phần 

Sách Alpha,  2014. - 315 tr. :  minh họa ;  21 cm. 

Tóm tắt: Chia sẻ một số kỹ năng, phương pháp và kinh nghiệm của tác giả trong 

việc bồi dưỡng thói quen làm chủ bản thân giúp con cái tự giác và trưởng thành 

trong sự vui vẻ, thoải mái. 

Từ khóa: Phương pháp ; Kĩ năng sống ; Quản lý bản thân. 

Địa chỉ tài liệu: (3): DSVTKM 001343-5 

41. Vấn đề tham nhũng trong khu vực tư ở Việt Nam hiện nay / Đinh Văn 

Minh, Phạm Thị Huệ. - Hà Nội :  Tư pháp,  2016. - 256 tr. ;  21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề chung về tham nhũng và phòng, chống tham 

nhũng trong khu vực tư. Phân tích thực trạng vấn đề này ở nước ta thời gian qua; 

đưa ra dự báo tình hình tham nhũng và giải pháp phòng, chống tham nhũng trong 

khu vực tư ở Việt Nam trong thời gian tới. 
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Từ khóa: Việt Nam ; Tham nhũng ; Khu vực tư nhân. 

Địa chỉ tài liệu: (5): DSVKT 002897-901 

42. Văn hóa làm việc với người Nhật / John C. Condon, Tomoko Masumoto ; 

Thanh Huyền dịch. - Hà Nội :  Lao động :  Công ty Cổ phần Sách Thái Hà,  2016. 

- 259 tr. ;  21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề cơ bản về văn hóa của người Nhật trong môi 

trường làm việc và đời sống thường ngày. So sánh văn hóa trong môi trường làm 

việc giữa Nhật Bản với các nước phương Tây. 

Từ khóa: Nhật Bản ; Giao tiếp ; Văn hóa ứng xử. 

Địa chỉ tài liệu: (3): DSVVG 000558-60 

 

B. LUẬN VĂN 

1. Công nhận sự thỏa thuận của đương sự trong tố tụng dân sự Việt Nam / 

Nguyễn Thùy Linh ; TS. Nguyễn Thị Thu Hà hướng dẫn. - Hà Nội, 2016. - 74 

tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận và các quy định của pháp luật tố tụng dân 

sự Việt Nam hiện hành về công nhận sự thỏa thuận của đương sự trong tố tụng dân 

sự. Phân tích thực tiễn áp dụng các quy định này, từ đó đưa ra một số giải pháp 

nhằm hoàn thiện và bảo đảm thực hiện pháp luật tố tụng dân sự về công nhận sự 

thỏa thuận của đương sự. 

Từ khóa: Luật Tố tụng dân sự ; Việt Nam ; Đương sự ; Thỏa thuận. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 007877-8 

2. Định giá tài sản và thẩm định giá tài sản trong tố tụng dân sự / Nguyễn Thị 

Hanh ; PGS. TS. Phan Hữu Thư hướng dẫn. - Hà Nội, 2016. - 86 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận và các quy định pháp luật tố tụng dân sự 

hiện hành về định giá tài sản và thẩm định giá tài sản. Chỉ ra một số vướng mắc, 

nguyên nhân của những vướng mắc trong việc áp dụng các quy định pháp luật tố 

tụng dân sự hiện hành về định giá tài sản và thẩm định giá tài sản ở Việt Nam, từ 

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

Từ khóa: Luật Tố tụng dân sự ; Việt Nam ; Định giá ; Tài sản ; Thẩm định giá. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 007879-80 

3. Đối thoại trong giải quyết tranh chấp hành chính ở Việt Nam / Trần Sỹ 

Dương ; TS. Trần Thị Hiền hướng dẫn. - Hà Nội,  2016. - 80 tr. ;  28 cm. 

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

thoại trong giải quyết tranh chấp hành chính. Phân tích thực tiễn thực hiện đối 
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thoại trong giải quyết tranh chấp hành chính, 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 Tố tụng hành chính ; Đối thoại ; Giải quyết tranh chấp ; 

Tranh chấp hành chính. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 007881-2 

4. Hòa giải vụ án dân sự và thực tiễn thực hiện tại Tòa án nhân dân trên địa 

bàn thành phố Hà Nội / Phạm Kim Ngân ; TS. Trần Phương Thảo hướng dẫn. 

- Hà Nội,  2016. - 87 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận về hòa giải vụ án dân sự. Nghiên cứu các 

quy định của pháp luật tố tụng dân sự Việt Nam hiện hành về hòa giải vụ án dân 

sự; đánh giá thực tiễn thực hiện hòa giải vụ án dân sự tại Tòa án nhân dân trên địa 

bàn thành phố Hà Nội, từ đó đưa ra một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả của 

hoạt động này. 

Từ khóa: Luật Tố tụng dân sự ; Vụ án dân sự ; Hòa giải ; Hà Nội ; Tòa án nhân dân. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 007865-6 

5. Hoạt động tranh tụng của Viện Kiểm sát tại phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án 

hình sự / Nguyễn Hoàng Quý ; TS. Vũ Gia Lâm hướng dẫn. - Hà Nội,  2016. - 

87 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề chung và quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự 

hiện hành về hoạt động tranh tụng của Viện Kiểm sát tại phiên tòa xét xử sơ thẩm 

vụ án hình sự. Phân tích thực trạng thực hiện, từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm 

nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện hoạt động tranh tụng của Viện Kiểm sát 

tại phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự. 

Từ khóa: Viện Kiểm sát ; Tranh tụng ; Xét sử sơ thẩm ; Việt Nam ; Vụ án hình sự ; 

Luật Tố tụng hình sự. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 007847-8 

6. Người đại diện của đương sự trong tố tụng dân sự / Ngô Thị Lộc ; TS. Bùi 

Thị Huyền hướng dẫn. - Hà Nội, 2016. - 85 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận và các quy định pháp luật tố tụng dân sự 

Việt Nam hiện hành về người đại diện của đương sự trong tố tụng dân sự. Phân 

tích thực tiễn áp dụng Bộ luật Tố tụng dân sự sửa đổi, bổ sung năm 2011 về người 

đại diện của đương sự trong tố tụng dân sự và chỉ ra những điểm mới của Bộ luật 

Tố tụng dân sự năm 2015 về vấn đề này. 

Từ khóa: Luật Tố tụng dân sự ; Đương sự ; Người đại diện ; Việt Nam. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 007863-4 
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7. Người tiến hành tố tụng và việc thay đổi người tiến hành tố tụng trong tố 

tụng dân sự / Nguyễn Kim Ngân ; TS. Trần Phương Thảo hướng dẫn. - Hà 

Nội, 2016. - 86 tr. ; 28 cm. 

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

hành về người tiến hành tố tụng và việc thay đổi người tiến hành tố tụng trong tố 

tụng dân sự. Phân tích thực tiễn thực hiện pháp luật về người tiến hành tố tụng và 

việc thay đổi người tiến hành tố tụng trong tố tụng dân sự ở Việt Nam, từ đó đưa ra 

một số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật và bảo đảm thực hiện pháp luật về vấn 

đề này. 

Từ khóa: Luật Tố tụng dân sự ; Việt Nam ; Người tiến hành tố tụng. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 007869-70 

8. Nguyên tắc bảo đảm tranh tụng trong tố tụng dân sự Việt Nam / Phạm Thị 

Ánh Ngọc ; TS. Nguyễn Thị Thu Hà hướng dẫn. - Hà Nội, 2016. - 93 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận và quy định của pháp luật tố tụng dân sự 

Việt Nam hiện hành về nguyên tắc bảo đảm tranh tụng trong tố tụng dân sự. Phân 

tích thực tiễn thực hiện các quy định của pháp luật hiện hành về nguyên tắc bảo 

đảm tranh tụng trong tố tụng dân sự Việt Nam, từ đó đề xuất một số giải pháp 

nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện nguyên tắc này. 

Từ khóa: Luật Tố tụng dân sự ; Việt Nam ; Tranh tụng ; Thủ tục tố tụng. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 007853-4 

9. Nguyên tắc chứng minh trong tố tụng dân sự / Phạm Thị Thanh Nga ; PGS. 

TS. Nguyễn Minh Hằng hướng dẫn. - Hà Nội,  2016. - 91 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận về nguyên tắc chứng minh trong tố tụng 

dân sự. Nghiên cứu nội dung các quy định của pháp luật tố tụng dân sự hiện hành 

về nguyên tắc chứng minh; đánh giá thực trạng áp dụng, từ đó đưa ra giải pháp 

nhằm đảm bảo thực thi các quy định của pháp luật về vấn đề này. 

Từ khóa: Luật Tố tụng dân sự ; Tố tụng dân sự ; Chứng minh ; Việt Nam. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 007855-6 

10. Nguyên tắc kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong tố tụng dân sự / 

Nguyễn Kim Ngân ; TS. Trần Phương Thảo hướng dẫn. - Hà Nội, 2016. - 90 tr. 

;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận và các quy định pháp luật tố tụng dân sự 

Việt Nam hiện hành về nguyên tắc kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong tố tụng 

dân sự. Phân tích thực tiễn thực hiện nguyên tắc kiểm sát việc tuân theo pháp luật 

trong tố tụng dân sự, từ đó đưa ra một số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật và 

bảo đảm thực hiện có hiệu quả nguyên tắc này. 
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Từ khóa: Luật Tố tụng dân sự ; Việt Nam ; Tuân thủ pháp luật ; Viện Kiểm sát 

nhân dân. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 007871-2 

11. Nguyên tắc quyền yêu cầu Tòa án bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của 

đương sự trong tố tụng dân sự / Bùi Thị Thu Huyền ; TS. Hoàng Ngọc Thỉnh 

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

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận và các quy định pháp luật tố tụng dân sự 

Việt Nam hiện hành về nguyên tắc quyền yêu cầu Tòa án bảo vệ quyền và lợi ích 

hợp pháp của đương sự. Phân tích thực tiễn áp dụng nguyên tắc quyền yêu cầu Tòa 

án bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự trong tố tụng dân sự Việt Nam, 

từ đó đưa ra giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về vấn đề này. 

Từ khóa: Luật Tố tụng dân sự ; Việt Nam ; Quyền yêu cầu ; Tòa án nhân dân ; 

Đương sự. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 007875-6 

12. Pháp luật về kiểm sát xét xử hành chính / Bùi Mai Quỳnh ; TS. Trần Kim 

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

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

sát xét xử hành chính. Phân tích thực trạng pháp luật và thực tiễn thi hành pháp 

luật về kiểm sát xét xử hành chính tại thành phố Hà Nội, từ đó đưa ra các giải pháp 

nhằm hoàn thiện pháp luật về vấn đề này. 

Từ khóa: Hà Nội ; Luật Tố tụng hành chính ; Kiểm sát xét xử ; Xét xử hành chính. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 007885-6 

13. Quyền bào chữa của người bị buộc tội trong giai đoạn xét xử vụ án hình sự 

/ Nguyễn Trần Hà Linh ; TS. Phan Thị Thanh Mai hướng dẫn. - Hà Nội,  

2016. - 88 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận về quyền bào chữa của người bị buộc tội 

trong giai đoạn xét xử vụ án hình sự. Nghiên cứu các quy định của pháp luật tố 

tụng hình sự về quyền bào chữa của người bị buộc tội trong giai đoạn xét xử vụ án 

hình sự; đánh giá thực tiễn thực hiện và đưa ra một số ý kiến đề xuất về vấn đề này. 

Từ khóa: Vụ án hình sự ; Quyền bào chữa ; Người bị buộc tội ; Việt Nam ; Luật Tố 

tụng hình sự ; Xét xử. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 007849-50 

14. Quyền của người chưa thành niên trong tố tụng hình sự Việt Nam / Đỗ 

Thúy Hạnh ; PGS. TS. Đỗ Thị Phượng hướng dẫn. - Hà Nội,  2016. - 86 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lý luận về quyền của người chưa thành niên 

trong tố tụng hình sự Việt Nam. Phân tích các quy định của Bộ luật Tố tụng hình 
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sự Việt Nam năm 2003, năm 2015 về quyền của người chưa thành niên và thực 

tiễn áp dụng. Đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện các quy định của pháp luật về vấn 

đề này. 

Từ khóa: Việt Nam ; Luật Tố tụng hình sự ; Tố tụng hình sự ; Người chưa thành niên. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 007819-20 

15. Sự tham gia của luật sư trong tố tụng dân sự / Hoàng Minh Tuấn ; TS. 

Nguyễn Triều Dương hướng dẫn. - Hà Nội,  2016. - 88 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận về sự tham gia của luật sư trong tố tụng 

dân sự. Nghiên cứu các quy định của pháp luật hiện hành về sự tham gia của luật 

sư trong tố tụng dân sự và thực tiễn thực hiện. Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn 

thiện pháp luật về vấn đề này. 

Từ khóa: Luật Tố tụng dân sự ; Tố tụng dân sự ; Luật sư ; Việt Nam. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 007873-4 

16. Sự tham gia của Viện Kiểm sát nhân dân trong tố tụng dân sự và thực tiễn 

thực hiện tại tỉnh Lạng Sơn / Vũ Thị Ngọc ; PGS. TS. Trần Anh Tuấn hướng 

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

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận và các quy định pháp luật tố tụng dân sự 

Việt Nam hiện hành về sự tham gia của Viện Kiểm sát nhân dân trong tố tụng dân 

sự. Nghiên cứu thực tiễn tham gia tố tụng dân sự của Viện Kiểm sát nhân dân trên 

địa bàn tỉnh Lạng Sơn, từ đó đưa ra một số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật và 

nâng cao hiệu quả áp dụng trong thực tiễn về vấn đề này. 

Từ khóa: Luật Tố tụng dân sự ; Lạng Sơn ; Tố tụng dân sự ; Viện Kiểm sát nhân dân. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 007859-60 

17. Tạm giam trong tố tụng hình sự Việt Nam / Đoàn Thị Chinh ; TS. Bùi 

Kiên Điện hướng dẫn. - Hà Nội,  2016. - 82 tr. :  minh họa ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận về tạm giam trong tố tụng hình sự Việt 

Nam. Nghiên cứu các quy định của pháp luật tố tụng hình sự về tạm giam, thực 

trạng áp dụng, từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả áp dụng biện 

pháp ngăn chặn này trong thực tiễn. 

Từ khóa: Việt Nam ; Tạm giam ; Luật Tố tụng hình sự ; Tố tụng hình sự. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 007821-2 

18. Tạm giữ trong tố tụng hình sự Việt Nam / Ngô Thị Anh Thơ ; TS. Phan 

Thị Thanh Mai hướng dẫn. - Hà Nội,  2016. - 81 tr. :  minh họa ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận và quy định của pháp luật tố tụng hình sự 

Việt Nam về biện pháp ngăn chặn tạm giữ. Phân tích thực trạng áp dụng, từ đó đưa 

ra một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng việc áp dụng biện pháp này. 
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Từ khóa: Việt Nam ; Tạm giữ ; Tố tụng hình sự ; Luật Tố tụng hình sự. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 007817-8 

19. Thủ tục công nhận kết quả hòa giải thành ngoài Tòa án trong tố tụng dân 

sự / Nguyễn Văn Đạt ; PGS. TS. Nguyễn Minh Hằng hướng dẫn. - . - tr. ;  cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận về thủ tục yêu cầu công nhận kết quả hòa 

giải thành ngoài Tòa án. Nghiên cứu thực trạng các quy định của pháp luật Tố tụng 

dân sự Việt Nam hiện hành về công nhận kết quả hòa giải thành ngoài Tòa án, từ 

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

Từ khóa: Luật Tố tụng dân sự ; Hòa giải ; Việt Nam ; Thủ tục tố tụng. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 007861-2 

20. Thủ tục xét xử bị cáo là người chưa thành niên trong pháp luật tố tụng 

hình sự Việt Nam / Vũ Thị Mỹ Hạnh ; PGS. TS. Đỗ Thị Phượng hướng dẫn. - 

Hà Nội,  2016. - 86 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận và quy định của pháp luật tố tụng hình sự 

Việt Nam về thủ tục xét xử bị cáo là người chưa thành niên. Đánh giá thực tiễn áp 

dụng, từ đó đưa ra một số kiến nghị nhằm đảm bảo thực hiện thủ tục xét xử bị cáo 

là người chưa thành niên. 

Từ khóa: Luật Tố tụng hình sự ; Người chưa thành niên ; Thủ tục xét xử ; Việt 

Nam ; Vụ án hình sự ; Bị cáo. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 007825-6 

21. Trả hồ sơ để điều tra bổ sung trong tố tụng hình sự Việt Nam / Hoàng Thị 

Thùy Linh ; PGS. TS. Hoàng 

Thị Minh Sơn hướng dẫn. - Hà Nội,  2016. - 79 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu những vấn đề lý luận và quy định của pháp luật tố tụng hình 

sự về trả hồ sơ để điều bổ sung. Phân tích và đánh giá thực trạng trả hồ sơ để điều 

tra bổ sung của Viện Kiểm sát, từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm bảo đảm hạn 

chế việc trả hồ sơ để điều tra bổ sung. 

Từ khóa: Luật Tố tụng hình sự ; Điều tra bổ sung ; Trả hồ sơ ; Việt Nam. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 007823-4 

22. Tranh tụng tại phiên tòa dân sự sơ thẩm qua thực tiễn thực hiện tại tỉnh 

Thanh Hóa / Trịnh Xuân Tùng ; TS. Nguyễn Triều Dương hướng dẫn. - Hà 

Nội, 2016. - 87 tr. ;  28 cm. 

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

hành về tranh tụng tại phiên tòa dân sự sơ thẩm. Phân tích thực tiễn thực hiện tranh 

tụng tại phiên tòa dân sự sơ thẩm tại tỉnh Thanh Hóa, từ đó đưa ra một số kiến nghị 
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nhằm hoàn thiện pháp luật và bảo đảm thực hiện tranh tụng và mở rộng tranh tụng 

tại phiên tòa dân sự sơ thẩm. 

Từ khóa: Luật Tố tụng dân sự ; Thanh Hóa ; Phiên tòa dân sự sơ thẩm ; Tranh tụng. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 007867-8 

23. Tranh tụng trong tố tụng hình sự / Vũ Chí Toàn ; TS. Vũ Gia Lâm hướng 

dẫn. - Hà Nội,  2016. - 80 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận và quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự 

2003 về tranh tụng. Phân tích thực trạng tranh tụng trong tố tụng hình sự Việt 

Nam, từ đó đưa ra một số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu 

quả của hoạt động này. 

Từ khóa: Việt Nam ; Luật Tố tụng hình sự ; Tranh tụng. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 007815-6 

24. Ủy quyền trong tố tụng dân sự / Tô Ngọc Lâm ; TS. Nguyễn Thị Thu Hà 

hướng dẫn. - Hà Nội, 2016. - 84 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận và các quy định pháp luật tố tụng dân sự 

Việt Nam hiện hành về ủy quyền trong tố tụng dân sự. Phân tích thực tiễn thực 

hiện các quy định của pháp luật Việt Nam về ủy quyền trong tố tụng dân sự, từ đó 

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

Từ khóa: Luật Tố tụng dân sự ; Việt Nam ; Ủy quyền. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 007857-8 

25. Vai trò của Viện Kiểm sát nhân dân trong giải quyết các vụ án hành chính 

trong giai đoạn sơ thẩm – Thực tiễn hoạt động của Việt Kiểm sát trên địa bàn 

Hà Nội / Dương Thái Ngọc ; PGS. TS. Nguyễn Văn Quang hướng dẫn. - Hà 

Nội, 2016. - 76 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận về vai trò của Viện Kiểm sát nhân dân 

trong tố tụng hành chính. Nghiên cứu các quy định của pháp luật hiện hành và thực 

tiễn tham gia tố tụng hành chính của Viện Kiểm sát nhân dân trong giai đoạn xét 

xử sơ thẩm trên địa bàn thành phố Hà Nội. Đề xuất một số kiến nghị nhằm nâng 

cao vai trò của Viện Kiểm sát nhân dân trong việc giải quyết các vụ án hành chính 

ở giai đoạn sơ thẩm. 

Từ khóa: Xét xử sơ thẩm ; Luật Tố tụng hành chính ; Viện Kiểm sát nhân dân ; Hà 

Nội ; Vụ án hành chính. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 007883-4 

 


