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A. GIÁO TRÌNH 

1. Giáo trình Luật Dân sự / Viện Đại học Mở Hà Nội. Khoa Luật ; Đinh 

Văn Thanh, Phạm Văn Tuyết. - Hà Nội :  Công an Nhân dân,  2002. - 499 tr. ;  

23 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Luật Dân sự, gồm: 

nghĩa vụ dân sự, trách nhiệm dân sự; các hợp đồng dân sự thông dụng; thừa kế; 

những quy định về chuyển quyền sử dụng đất; quyền sở hữu trí tuệ và quan hệ 

dân sự có yếu tố nước ngoài. 

Từ khóa: Luật Dân sự ; Việt Nam ; Giáo trình. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVGT 006648. 

2. Giáo trình Luật Dân sự Việt Nam / Viện Đại học Mở Hà Nội. Khoa Luật; 

Đinh Văn Thanh chủ biên ; Phạm Văn Tuyết, Trần Văn Thắng. - Hà Nội :  

Công an Nhân dân,  2002. - 451 tr. ;  23 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Luật Dân sự, gồm: khái 

niệm chung; chủ thể của quan hệ pháp luật dân sự; đại diện, thời hạn, thời hiệu; 

tài sản, quyền sở hữu; giao dịch dân sự và hợp đồng dân sự. 

Từ khóa: Luật Dân sự ; Việt Nam ; Giáo trình. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVGT 006647. 

3. Giáo trình Luật Đầu tư quốc tế = Textbook on international investment 

law / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Chủ biên: Claudio Dordi, Nguyễn 

Thanh Tâm ; Julien Chaisse, Trịnh Hải Yến, Nguyễn Quỳnh Trang ; Biên 

dịch: Nguyễn Văn Hiến, ... [et al.]. - Hà Nội : Thanh niên, 2017. - 775 tr. : 

minh họa ; 24 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những nội dung cơ bản về Luật Đầu tư quốc tế, gồm: khái 

quát về đầu tư quốc tế; các nguyên tắc cơ bản của Luật Đầu tư quốc tế; hợp 



đồng giữa nhà đầu tư nước ngoài và chính phủ nước tiếp nhận đầu tư; Việt Nam 

và Luật Đầu tư quốc tế. 

Từ khóa: Giáo trình ; Đầu tư quốc tế ; Luật Đầu tư quốc tế. 

Địa chỉ tài liệu: (15): DSVGT 006669-83 ; (135): MSVGT 107776-910. 

4. Giáo trình Luật Thuế / Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh ; 

Nguyễn Thị Thủy chủ biên ; Biên soạn: Nguyễn Văn Vân, ... [et al.]. - Hà 

Nội:  Hồng Đức,  2017. - 561 tr. :  minh họa ;  21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Luật Thuế, gồm: một số 

vấn đề lý luận chung về thuế và pháp luật thuế; pháp luật thuế thu vào hàng hóa, 

dịch vụ; thuế thu vào thu nhập; thuế thu vào việc sử dụng, khai thác một số tài 

sản nhà nước và hoạt động quản lý thuế. 

Từ khóa: Việt Nam ; Giáo trình ; Luật Thuế. 

Địa chỉ tài liệu: (10): MSVGT 107766-75. 

5. Giáo trình Luật Thương mại quốc tế = Textbook on international trade 

and business law / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Surya P. Subed biên tập 

nội dung tiếng Anh ; Nguyễn Thanh Tâm, ... [et al.] ; Biên dịch: Nguyễn 

Anh Tùng, ... [et al.]. - Hà Nội :  Thanh niên,  2017. - 1138 tr. :  minh họa ;  24 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những nội dung cơ bản của Luật Thương mại quốc tế, gồm: 

Luật WTO; pháp luật hội nhập kinh tế khu vực; các hiệp định hợp tác thương 

mại song phương giữa Việt Nam và một số đối tác; pháp luật điều chỉnh quan hệ 

mua bán hàng hóa quốc tế; pháp luật điều chỉnh một số giao dịch kinh doanh 

quốc tế và giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế giữa các thương nhân. 

Từ khóa: Giáo trình ; Thương mại quốc tế ; Luật Thương mại quốc tế. 

Địa chỉ tài liệu: (10): DSVGT 006684-93 ; (135): MSVGT 107911-8045. 

6. Giáo trình Luật Tố tụng hình sự Việt Nam / Trường Đại học Luật Hà 

Nội; Hoàng Thị Minh Sơn chủ biên ; Phan Thị Thanh Mai, ... [et al.]. - Hà 

Nội :  Công an Nhân dân,  2018. - 562 tr. ;  22 cm. 

Tóm tắt: Trình bày nội dung cơ bản của môn học Luật Tố tụng hình sự Việt 

Nam, gồm: một số vấn đề chung của Luật Tố tụng hình sự; khởi tố vụ án hình 



sự; điều tra vụ án hình sự; truy tố; xét xử sơ thẩm; xét xử phúc thẩm; thi hành 

bản án, quyết định của Tòa án; xét lại bản án và quyết định đã có hiệu lực pháp luật. 

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

Địa chỉ tài liệu: (40): DSVGT 006694-733 ; (800): MSVGT 108046-845. 

7. Giáo trình Pháp luật về giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế / 

Trường Đại học Luật Hà Nội ; Nguyễn Bá Bình chủ biên ; Nguyễn Hùng 

Cường, ... [et al.]. - Hà Nội :  Tư pháp,  2017. - 418 tr. :  minh họa ;  22 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Pháp luật về giải quyết 

tranh chấp thương mại quốc tế, gồm: khái quát về giải quyết tranh chấp thương 

mại quốc tế; cơ chế giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế của WTO, EU, 

ASEAN, NAFTA; cơ chế giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế bằng tòa án 

quốc gia, trọng tài, thương lượng và hòa giải; các chế tài áp dụng trong giải 

quyết tranh chấp thương mại. 

Từ khóa: Giáo trình ; Thương mại quốc tế ; Giải quyết tranh chấp. 

Địa chỉ tài liệu: (20): DSVGT 006626-45 ; (100): MSVGT 107656-755. 

8. Giáo trình Pháp luật về thương mại hàng hóa và dịch vụ / Trường Đại 

học Luật Thành phố Hồ Chí Minh ; Phan Huy Hồng chủ biên ; Biên soạn: 

Nguyễn Thị Thanh Huyền, ... [et al.]. - Hà Nội : Hồng Đức, 2017. - 505 tr. ;  

21 cm. 

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

mại hàng hóa và dịch vụ, bao gồm: hoạt động mua bán hàng hóa, cung ứng dịch 

vụ, trung gian thương mại, xúc tiến thương mại, chế tài và khiếu nại thương mại. 

Từ khóa: Việt Nam ; Giáo trình ; Mua bán hàng hóa ; Xúc tiến thương mại ; 

Trung gian thương mại ; Cung ứng dịch vụ. 

Địa chỉ tài liệu: (10): MSVGT 107756-65. 

9. Tập bài giảng Pháp luật thanh tra, khiếu nại và tố cáo / Trường Đại học 

Luật Thành phố Hồ Chí Minh ; Biên soạn: Võ Tấn Đào, ... [et al.]. - Hà Nội :  

Hồng Đức, 2017. - 233 tr. ; 21 cm. 



Tóm tắt: Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Pháp luật thanh tra, 

khiếu nại và tố cáo, bao gồm: tổ chức, hoạt động thanh tra; khiếu nại, giải quyết 

khiếu nại; tố cáo và giải quyết tố cáo. 

Từ khóa: Khiếu nại ; Tố cáo ; Thanh tra ; Tập bài giảng ; Việt Nam. 

Địa chỉ tài liệu: (10): DSVGT 006649-58. 

10. Tập bài giảng Pháp luật về công chứng, luật sư / Trường Đại học Luật 

Thành phố Hồ Chí Minh ; Biên soạn: Nguyễn Thanh Minh, Đinh Thị Cẩm 

Hà. - Hà Nội : Hồng Đức, 2017. - 161 tr. ; 21 cm. 

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

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

của luật sư. 

Từ khóa: Việt Nam ; Công chứng ; Luật sư ; Tập bài giảng. 

Địa chỉ tài liệu: (10): DSVGT 006659-68. 

11. Văn hóa xã hội chủ nghĩa / Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh ; 

Trần Văn Bính chủ biên ; Biên soạn: Phạm Tất Dong, ... [ et al.]. - Hà Nội :  

Chính trị Quốc gia, 1993. - 316 tr. :  minh họa ;  19 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những nội dung cơ bản của môn Văn hóa xã hội chủ nghĩa, 

gồm: những vấn đề xây dựng nền văn hóa Việt Nam trong thời kỳ quá độ lên xã 

hội chủ nghĩa; mối quan hệ tương tác giữa con người và văn hóa; xây dựng nền 

văn hóa đạo đức mới; văn hóa thẩm mỹ; văn hóa nghệ thuật;... 

Từ khóa: Việt Nam ; Văn hóa ; Xã hội chủ nghĩa. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVGT 006646. 

 



B. SÁCH THAM KHẢO 

1. Áp dụng các công cụ kinh tế để nâng cao năng lực quản lý môi trường ở 

Hà Nội / Nguyễn Thế Chinh chủ biên ; Đặng Như Toàn, Lê Thu Hoa. - Hà 

Nội :  Chính trị Quốc gia,  1999. - 161 tr. :  minh họa ;  19 cm. 

Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn của việc áp dụng các công cụ kinh 

tế trong quản lý môi trường. Phân tích thực trạng ô nhiễm môi trường và quản lý 

môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội. Đưa ra kiến nghị về chính sách và 

giải pháp áp dụng các công cụ kinh tế để nâng cao năng lực quản lý đô thị về 

vấn đề này. 

Từ khóa: Hà Nội ; Quản lý môi trường ; Ô nhiễm môi trường ; Công cụ kinh tế. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVKT 003062. 

2. Bài tập Kinh tế học / Peter Smith, David Begg. - Hà Nội :  Giáo dục,  1995. 

- 369 tr. :  minh họa ;  24 cm. 

Tóm tắt: Tập hợp các bài tập của môn Kinh tế học về những nội dung: công cụ 

phân tích kinh tế; cầu, cung, thị trường; tác động của giá, thu nhập đối với lượng 

cầu; cơ cấu thị trường, cạnh tranh không hoàn hảo; đương đầu với rủi ro trong 

đời sống kinh tế. 

Từ khóa: Kinh tế ; Kinh tế học ; Bài tập. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVKT 003063. 

3. Bàn về hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa / Hồng Ngân Hưng ; Dịch: Thành 

Dương, Thành Giang. - Hà Nội :  Chính trị Quốc gia Sự thật,  2017. - 291 tr. ;  

21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những quan điểm, nghiên cứu của tác giả về tình hình hiện 

đại hóa hiện nay ở Trung Quốc, tập trung vào các nội dung: hiện đại hóa cơ cấu 

ngành sản xuất, môi trường sinh thái, khoa học kỹ thuật, con người; hiện đại hóa 

hệ thống quản lý và năng lực quản lý đất nước. 

Từ khóa: Kinh tế ; Trung Quốc ; Hiện đại hóa ; Xã hội chủ nghĩa. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVKT 003069. 

4. Bình luận Bộ luật Hình sự năm 2015 / Đinh Văn Quế. - Hà Nội :  Thông 

tin và Truyền thông,  2017. - 427 tr. ;  21cm. 



Tóm tắt: Phân tích, bình luận chuyên sâu những quy định chung của Bộ luật 

Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) về hiệu lực của Bộ luật Hình sự; 

thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự, miễn trách nhiệm hình sự; thời hiệu thi 

hành bản án, miễn chấp hành hình phạt, giảm thời hạn chấp hành hình phạt; hình 

phạt và quyết định hình phạt; những quy định đối với người dưới 18 tuổi và 

pháp nhân thương mại phạm tội,…. 

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

Địa chỉ tài liệu: (10): DSVLHS 002180-9 ; (30): MSVLHS 011724-53. 

5. Bình luận khoa học Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 

2017 (phần chung) / Nguyễn Ngọc Hòa chủ biên ; Trịnh Quốc Toản, Lê Thị 

Sơn, Trần Văn Dũng. - Hà Nội :  Tư pháp,  2017. - 435 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Phân tích, bình luận từng điều luật của 12 chương thuộc phần chung Bộ 

luật Hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017) về các vấn đề: điều 

khoản cơ bản; hiệu lực của Bộ luật Hình sự; thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình 

sự, miễn trách nhiệm hình sự; hình phạt, quyết định hình phạt; những quy định 

đối với pháp nhân thương mại và người dưới 18 tuổi phạm tội…. 

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

Địa chỉ tài liệu: (10): DSVLHS 002151-60 ; (190): MSVLHS 011484-673. 

6. Bộ luật Hình sự hiện hành (Bộ luật năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 

2017) / Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. - Hà Nội :  

Chính trị Quốc gia Sự thật,  2018. - 494 tr. ;  21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày toàn văn Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 

2017), gồm: những quy định chung và những quy định cụ thể về các tội phạm 

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

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

tự do dân chủ của công dân; các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, hành 

chính; tội xâm phạm hoạt động tư pháp; các tội phạm về chức vụ;... và điều 

khoản thi hành. 

Từ khóa: Việt Nam ; Luật Hình sự ; Bộ luật Hình sự 2015. 

Địa chỉ tài liệu: (9): DSVLHS 002161-9 ; (30): MSVLHS 011674-703. 



7. Các mô hình tuyển dụng công chức trên thế giới và định hướng ứng dụng 

cho Việt Nam / Đào Thị Thanh Thủy. - Hà Nội :  Chính trị Quốc gia Sự thật,  

2017. - 167 tr. :  minh họa ;  21cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận về mô hình tuyển dụng công chức. 

Nghiên cứu mô hình tuyển dụng công chức tại một số quốc gia trên thế giới và ở 

Việt Nam, từ đó đưa ra định hướng nhằm đổi mới mô hình này tại Việt Nam. 

Từ khóa: Việt Nam ; Công chức ; Tuyển dụng. 

Địa chỉ tài liệu: (5): DSVKT 003081-5. 

8. Các tổ chức quốc tế và Việt Nam / Bộ Ngoại giao. Vụ các Tổ chức quốc tế 

biên dịch. - Hà Nội :  Chính trị Quốc gia,  1999. - 338 tr. :  minh họa ;  28 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu về các tổ chức quốc tế thuộc hệ thống của Liên Hợp quốc, 

phong trào Không liên kết, cộng đồng các nước có sử dụng tiếng Pháp và một số 

tổ chức đa phương có liên quan. Giới thiệu một số nét về sự hợp tác của Việt 

Nam với hệ thống phát triển của Liên Hợp quốc từ năm 1977 đến năm 1997. 

Từ khóa: Việt Nam ; Liên Hợp quốc ; Tổ chức quốc tế ; Tổ chức liên chính phủ; 

Tổ chức phi chính phủ ; Phong trào Không liên kết. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVCT 001888. 

9. Chuyên đề công chứng / Biên tập: Hoàng Thế Liên, Lê Khắc Hải, Đinh 

Bích Hà. - Hà Nội :  Viện nghiên cứu Khoa học Pháp lý,  1995. - 108 tr. ;  19 cm. 

Tóm tắt: Tập hợp các bài phân tích, đánh giá thực trạng tổ chức và hoạt động công 

chứng nhà nước ở Việt Nam và một số nước trên thế giới như Pháp, Anh, Đức,…. 

Từ khóa: Việt Nam ; Công chứng. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLHC 006776-7. 

10. Giới thiệu những nội dung mới của Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa 

đổi, bổ sung năm 2017 (so sánh với Bộ luật Hình sự năm 1999 được sửa đổi, 

bổ sung năm 2009) / Lê Tiến Châu chủ biên ; Nguyễn Văn Hoàn, ... [et al.]. - 

Hà Nội :  Tư pháp,  2017. - 626 tr. :  minh họa ;  28 cm. 

Tóm tắt: Nêu sự cần thiết, mục tiêu, quan điểm chỉ đạo và những điểm mới cơ 

bản của Bộ luật Hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017). So sánh, 



đối chiếu Bộ luật Hình sự năm 2015 với Bộ luật Hình sự năm 1999 (được sửa 

đổi, bổ sung năm 2009). 

Từ khóa: Việt Nam ; Luật Hình sự ; Bộ luật Hình sự 1999 ; Bộ luật Hình sự 2015. 

Địa chỉ tài liệu: (10): DSVLHS 002170-9 ; (20): MSVLHS 011704-23. 

11. Hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam hiện 

nay / Ninh Thị Minh Tâm, Lê Ngự Bình. - Hà Nội :  Chính trị Quốc gia Sự 

thật,  2017. - 167 tr. :  minh họa ;  21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận về doanh nghiệp nhỏ và vừa. Nghiên 

cứu thực trạng hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa, từ đó đưa ra 

giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động này ở Việt Nam trong thời gian tới. 

Từ khóa: Việt Nam ; Kinh doanh ; Doanh nghiệp. 

Địa chỉ tài liệu: (5): DSVKT 003071-5. 

12. Hướng dẫn học Tư pháp quốc tế / Chủ biên: Vũ Thị Phương Lan, 

Nguyễn Thái Mai ; Trần Minh Ngọc, ... [et al.]. - Hà Nội :  Chính trị Quốc gia 

Sự thật,  2017. - 283 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, xung đột pháp luật, chủ thể của tư pháp quốc tế, tố 

tụng dân sự quốc tế, trọng tài quốc tế, quyền sở hữu tài sản, quyền sở hữu công 

nghiệp trong tư pháp quốc tế. 

Từ khóa: Tư pháp quốc tế ; Quyền sở hữu tài sản ; Hợp đồng ; Trọng tài quốc tế; 

Thừa kế ; Xung đột pháp luật ; Quyền tác giả ; Quyền sở hữu công nghiệp ; 

Quan hệ lao động ; Quyền sở hữu trí tuệ ; Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng. 

Địa chỉ tài liệu: (10): DSVLTP 002199-208 ; (150): MSVLTP 003959-4108. 

13. Hướng tới cân bằng cán cân thương mại bền vững  trong hội nhập quốc 

tế / Tô Trung Thành chủ biên ; Bùi Trinh, ... [et al.]. - Hà Nội :  Chính trị 

Quốc gia Sự thật,  2017. - 211 tr. :  minh họa ;  21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận và tổng quan về cán cân thương mại ở Việt 

Nam. Phân tích những yếu tố tác động đến cán cân thương mại Việt Nam giai 

đoạn 1997 – 2015, từ đó đưa ra giải pháp nhằm giúp Việt Nam đạt được cán cân 

thương mại bền vững trong hội nhập quốc tế. 



Từ khóa: Việt Nam ; Kinh tế ; Hội nhập quốc tế ; Cán cân thương mại. 

Địa chỉ tài liệu: (5): DSVKT 003076-80. 

14. International Business contracts / Nguyễn Trọng Đàn. - Hà Nội :  Thống 

kê,  1997. - 443 tr. :  minh họa ;  24 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề chung về hợp đồng thương mại quốc tế, thanh 

toán quốc tế, giải quyết tranh chấp phát sinh từ hợp đồng thương mại quốc tế, 

hợp đồng mẫu, hợp đồng mua bán, độc quyền thương mại... Giới thiệu một số ví 

dụ về các loại hợp đồng thương mại quốc tế bằng tiếng Anh và tiếng Việt. 

Từ khóa: Tư pháp quốc tế ; Thương mại quốc tế ; Hợp đồng thương mại quốc tế. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLTP 002219-20. 

15. Kinh tế hóa lĩnh vực môi trường: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn / 

Phạm Văn Lợi chủ biên ; Mai Thanh Dung, ... [et al.]. - Hà Nội : Tư pháp, 

2011. - 245 tr. : minh họa ; 24 cm. 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lý luận về kinh tế hóa lĩnh vực môi trường. 

Phân tích thực tiễn triển khai kinh tế hóa lĩnh vực môi trường qua kinh nghiệm 

của một số nước trên thế giới và Việt Nam, từ đó đưa ra giải pháp nhằm đẩy 

mạnh kinh tế hóa lĩnh vực này. 

Từ khóa: Việt Nam ; Môi trường ; Quản lý ; Công cụ kinh tế ; Kinh tế hóa. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVKT 003064. 

16. Kinh tế học đổi mới: Cuộc đua giành lợi thế trên phạm vi toàn cầu / 

Robert D. Atkinson, Stephen J. Ezell ; Biên dịch, hiệu đính: Đỗ Đức Thọ, ... 

[et al.]. - Hà Nội :  Chính trị Quốc gia Sự thật,  2017. – 639 tr. :  minh họa ;  24 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề quan trọng trong cuộc đua giành lợi thế trên 

phạm vi toàn cầu giữa hai nước có nền kinh tế lớn trên thế giới là Hoa Kỳ và 

Anh. Phân tích, lý giải về sự suy giảm nền kinh tế của hai nước này. Đưa ra 

quan điểm, chính sách đổi mới cùng những thách thức, rào cản và lộ trình xây 

dựng một hệ thống đổi mới trên toàn thế giới, thúc đẩy kinh tế phát triển. 

Từ khóa: Kinh tế học ; Mỹ ; Anh ; Đổi mới kinh tế. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVKT 003066. 



17. Mô hình quản trị tập đoàn kinh tế tư nhân Việt Nam / Lê Quang Cảnh 

chủ biên ; Nguyễn Văn Thắng, ... [et al.]. - Hà Nội :  Chính trị Quốc gia Sự 

thật,  2017. - 311 tr. :  minh họa ;  21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận về tập đoàn kinh tế tư nhân và quản trị 

tập đoàn kinh tế tư nhân. Nghiên cứu hoạt động và mô hình quản trị của tập 

đoàn kinh tế tư nhân Việt Nam; ảnh hưởng của quản trị tới kết quả kinh doanh 

của tập đoàn kinh tế tư nhân. Đưa ra giải pháp nhằm hoàn thiện và triển khai mô 

hình này tại Việt Nam trong thời gian tới. 

Từ khóa: Việt Nam ; Kinh tế ; Quản trị ; Tập đoàn kinh tế tư nhân. 

Địa chỉ tài liệu: (5): DSVKT 003091-5. 

18. Những hợp tác xã kiểu mới điển hình giai đoạn 2014 - 2016 / Biên soạn: 

Trương Thị Ngọc Ánh, ... [et al.]. - Hà Nội :  Chính trị Quốc gia Sự thật,  2017. 

- 403 tr. ; 24 cm. 

Tóm tắt: Tập hợp một số bài viết đề cập đến vị trí, vai trò, kinh nghiệm phát 

triển hợp tác xã thời gian qua và xu hướng phát triển hợp tác xã trong thời gian 

tới. Giới thiệu 53 hợp tác xã kiểu mới điển hình của các tỉnh, thành phố trên cả 

nước giai đoạn 2014 – 2016. 

Từ khóa: Việt Nam ; Kinh tế ; Hợp tác xã. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVKT 003065. 

19. Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa - Kinh nghiệm Việt Nam và Đức / 

Nguyễn Văn Thạo, ... [et al.]. - Hà Nội :  Chính trị Quốc gia Sự thật,  2017. - 

120 tr. :  minh họa ;  21 cm. 

Tóm tắt: Tập hợp một số bài viết của các nhà nghiên cứu, nhà quản lý Việt Nam 

và Đức đề cập đến vấn đề phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa như: vai trò, tầm 

quan trọng của doanh nghiệp nhỏ và vừa trong nền kinh tế; kinh nghiệm phát 

triển doanh nghiệp nhỏ và vừa của Việt Nam và Đức; biện pháp thiết thực để đổi 

mới, sáng tạo và phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trong giai đoạn mới. 

Từ khóa: Việt Nam ; Kinh tế ; Đức ; Doanh nghiệp. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVKT 003070. 



20. Phòng, chống tham nhũng trong các tập đoàn kinh tế nhà nước ở Việt 

Nam hiện nay / Nguyễn Xuân Trường chủ biên ; Phạm Ngọc Hiền, ... [et 

al.]. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2016. - 223 tr. ;  21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận chung về tập đoàn kinh tế nhà nước; 

tham nhũng và việc phòng, chống tham nhũng trong các tập đoàn kinh tế nhà 

nước. Phân tích thực trạng công tác phòng, chống tham nhũng trong các tập 

đoàn kinh tế nhà nước ở Việt Nam. Đưa ra dự báo tình hình, yêu cầu và giải 

pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác này ở Việt Nam thời gian tới. 

Từ khóa: Việt Nam ; Tham nhũng ; Chống tham nhũng ; Tập đoàn kinh tế nhà nước. 

Địa chỉ tài liệu: (5): DSVKT 003101-5 ; (5): MSVKT 001792-6. 

21. Quản lý dự án đầu tư công / Chủ biên: Lê Như Thanh, Lê Văn Hòa. - 

Hà Nội :  Chính trị Quốc gia Sự thật,  2017. - 220 tr. :  minh họa ;  21 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu về đầu tư công và quản lý đầu tư công liên quan đến các 

nội dung: những vấn đề lý luận chung; dự án đầu tư công, quản lý dự án đầu tư 

công; lập và thẩm định dự án đầu tư công; các hình thức, quy trình, kỹ thuật, 

kiểm soát thực hiện dự án đầu tư công và cách thức giám sát, đánh giá, xử lý kết 

quả giám sát, đánh giá dự án đầu tư công. 

Từ khóa: Kinh tế ; Quản lý ; Đầu tư công ; Dự án đầu tư công ; Việt Nam. 

Địa chỉ tài liệu: (5): DSVKT 003086-90. 

22. Quản trị doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường / Đỗ Thị Kim Tiên. 

- Hà Nội :  Chính trị Quốc gia Sự thật,  2017. - 359 tr. ;  21 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu về quản trị doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường liên 

quan đến các nội dung: tổng quan về doanh nghiệp; cơ cấu tổ chức và quản trị 

doanh nghiệp; môi trường hoạt động của doanh nghiệp; Nhà nước với vai trò 

chủ thể quản lý hệ thống doanh nghiệp; cơ chế quản lý của Nhà nước đối với 

doanh nghiệp; nội dung quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp và quản lý 

doanh nghiệp nhà nước. 

Từ khóa: Việt Nam ; Kinh tế thị trường ; Kinh tế ; Doanh nghiệp ; Quản trị 

doanh nghiệp. 

Địa chỉ tài liệu: (5): DSVKT 003096-100. 



23. Sở hữu, quản lý và sử dụng đất đai trong phát triển nền kinh tế thị 

trường định hướng xã hội chủ nghĩa / Chủ biên: Vũ Văn Phúc, Trần Thị 

Minh Châu ; Phạm Việt Dũng, ... [et al.]. - Hà Nội :  Chính trị Quốc gia Sự 

thật,  2017. - 443 tr. ;  24 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu cơ sở lý luận và kinh nghiệm thực tiễn về sở hữu, quản lý 

và sử dụng đất trong nền kinh tế thị trường. Phân tích thực trạng sở hữu, quản lý 

và sử dụng đất trong nền kinh tế thị trường trong những năm đổi mới ở Việt 

Nam. Đưa ra quan điểm, yêu cầu và giải pháp nhằm hoàn thiện sở hữu, quản lý 

và sử dụng đất ở nước ta đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. 

Từ khóa: Việt Nam ; Sử dụng đất ; Đất đai ; Sở hữu đất đai ; Quản lý đất đai. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVKT 003068. 

24. Thời hiệu, thừa kế và thực tiễn xét xử / Tưởng Duy Lượng. - Hà Nội :  

Tư pháp,  2017. - 582 tr. ;  24 cm. 

Tóm tắt: Trên cơ sở phân tích và bình luận những vụ việc cụ thể, tác giả làm rõ 

một số chủ đề về thời hiệu, thừa kế, gồm: thời hiệu khởi kiện về thừa kế, cơ sở 

pháp lý của việc giải quyết tranh chấp thừa kế, thời gian không tính vào thời 

hiệu khởi kiện, chia tài sản chung là di sản thừa kế. 

Từ khóa: Luật Dân sự ; Việt Nam ; Thừa kế ; Thời hiệu. 

Địa chỉ tài liệu: (10): DSVLDS 002416-25 ; (30): MSVLDS 011568-97. 

25. Thủ tục giải quyết các vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài theo quy 

định của Bộ luật Tố tụng dân sự hiện hành (năm 2015) / Vũ Thị Phương 

Lan chủ biên ; Nguyễn Thái Mai, Nguyễn Thu Thủy, Nguyễn Đức Việt. - Hà 

Nội :  Chính trị Quốc gia Sự thật,  2017. - 192 tr. ;  21 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu sự cần thiết và quan điểm chỉ đạo xây dựng Bộ luật Tố 

tụng dân sự năm 2015. Phân tích các quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 

2015 về thủ tục giải quyết các vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài, gồm: công 

nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước 

ngoài, phán quyết của trọng tài nước ngoài; địa vị pháp lý của các chủ thể nước 

ngoài trong tố tụng dân sự tại Tòa án Việt Nam; thẩm quyền xét xử của Tòa án 

Việt Nam. 



Từ khóa: Việt Nam ; Tư pháp quốc tế ; Công nhận bản án ; Thi hành bản án ; 

Thủ tục tố tụng dân sự ; Vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài ; Tố tụng dân sự 

quốc tế ; Bộ luật Tố tụng dân sự 2015. 

Địa chỉ tài liệu: (10): DSVLTP 002209-18 ; (30): MSVLTP 004109-38. 

26. Tìm hiểu quản lý nhà nước đối với hoạt động tôn giáo ở Việt Nam / 

Nguyễn Tất Đạt chủ biên. - Hà Nội :  Nxb. Hà Nội,  2016. - 99 tr. ;  21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày khái luận về tôn giáo và các tôn giáo đang hoạt động ở Việt 

Nam hiện nay. Nêu quan điểm của Đảng và Nhà nước Việt Nam về tôn giáo; nội dung 

và phương thức quản lý nhà nước đối với các hoạt động tôn giáo ở nước ta hiện nay. 

Từ khóa: Việt Nam ; Luật Hành chính ; Quản lý nhà nước ; Tôn giáo. 

Địa chỉ tài liệu: (10): DSVLHC 006788-97. 

27. Tìm hiểu thủ tục hành chính trong lĩnh vực tôn giáo ở Việt Nam hiện 

nay / Nguyễn Tất Đạt. - Hà Nội :  Tôn giáo,  2017. - 282 tr. :  minh họa ;  21cm. 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lý luận về thủ tục hành chính trong lĩnh vực 

tôn giáo ở Việt Nam. Nghiên cứu các quy định về thủ tục hành chính của Nhà 

nước khi giải quyết hoạt động liên quan đến tôn giáo, các chủ thể khi tham gia 

quan hệ thủ tục hành chính trong lĩnh vực tôn giáo; từ đó đưa ra phương hướng 

và một số giải pháp cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực này. 

Từ khóa: Việt Nam ; Luật Hành chính ; Tôn giáo ; Thủ tục hành chính. 

Địa chỉ tài liệu: (10): DSVLHC 006778-87. 

28. Xây dựng xã hội học tập: Cách tiếp cận mới cho tăng trưởng phát triển 

và tiến bộ xã hội / Joseph E. Stiglitz, Bruce C. Greenwald ; Biên dịch, hiệu 

đính: Đỗ Đức Thọ, ... [et al.]. - Hà Nội :  Chính trị Quốc gia Sự thật,  2017. - 

643 tr. ;  24 cm. 

Tóm tắt: Nêu bật tầm quan trọng của việc học tập. Nghiên cứu về cách các 

doanh nghiệp học tập và phát minh, cấu trúc thị trường và những tác động của 

nó đến khả năng học tập và sáng tạo của doanh nghiệp,… Trên cơ sở đó, đưa ra 

các chính sách ở nhiều lĩnh vực để xây dựng một xã hội học tập năng động. 

Từ khóa: Kinh tế ; Tiến bộ xã hội ; Xã hội học tập. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVKT 003067. 



C. LUẬN VĂN, LUẬN ÁN 

1. Áp dụng pháp luật về cạnh tranh không lành mạnh trong lĩnh vực viễn 

thông ở Việt Nam / Nguyễn Thị Kiều Anh ; TS. Bùi Ngọc Cường hướng 

dẫn. - Hà Nội, 2017. - 85 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày khái quát về cạnh tranh không lành mạnh và pháp luật về 

cạnh tranh không lành mạnh. Nghiên cứu tổng quan thị trường viễn thông và 

thực trạng áp dụng pháp luật về cạnh tranh không lành mạnh trong lĩnh vực viễn 

thông ở Việt Nam; từ đó đưa ra một số kiến nghị nhằm thúc đẩy và bảo vệ cạnh 

tranh không lành mạnh trong lĩnh vực viễn thông ở Việt Nam. 

Từ khóa: Việt Nam ; Luật Kinh tế ; Cạnh tranh ; Cạnh tranh không lành mạnh ; 

Viễn thông. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 008779-80. 

2. Các biện pháp bảo đảm, ưu đãi và hỗ trợ đầu tư theo Luật Đầu tư năm 

2014 / Nguyễn Thị Ánh Nguyệt ; PGS. TS. Dương Đăng Huệ hướng dẫn. - 

Hà Nội, 2017. - 93 tr. :  minh họa ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận về bảo đảm, ưu đãi và hỗ trợ đầu tư. 

Phân tích quy định của Luật Đầu tư 2014 về bảo đảm, ưu đãi, hỗ trợ đầu tư và 

thực tiễn thi hành; từ đó, đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực 

thi pháp luật về vấn đề này. 

Từ khóa: Việt Nam ; Luật Kinh tế ; Đầu tư ; Hỗ trợ đầu tư ; Bảo đảm đầu tư ; 

Ưu đãi đầu tư. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 008883-4. 

3. Chế độ bảo hiểm hưu trí từ thực tiễn thi hành tại tỉnh Yên Bái / Nguyễn 

Đình Hưng ; PGS. TS. Nguyễn Hiền Phương hướng dẫn. - Hà Nội, 2017. - 

84 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày khái quát về chế độ bảo hiểm hưu trí. Phân tích quy định của 

pháp luật Việt Nam hiện hành về chế độ bảo hiểm hưu trí và thực tiễn thực hiện 

tại tỉnh Yên Bái; 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 Lao động ; Bảo hiểm hưu trí ; Chế độ bảo hiểm hưu trí ; Yên Bái. 



Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 008687-8. 

4. Chế tài phạt vi phạm hợp đồng trong lĩnh vực thương mại theo pháp luật 

của Lào và kinh nghiệm của pháp luật Việt Nam / Bountem Bouasyphan ; 

TS. Nguyễn Thị Yến hướng dẫn. - Hà Nội, 2017. - 75 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lý luận về chế tài phạt vi phạm hợp đồng trong 

lĩnh vực thương mại. Phân tích thực trạng pháp luật Lào về chế tài phạt vi phạm 

hợp đồng trong lĩnh vực thương mại; kinh nghiệm từ việc nghiên cứu pháp luật 

Việt Nam, từ đó đưa ra yêu cầu và một số giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật 

Lào về vấn đề này. 

Từ khóa: Việt Nam ; Hợp đồng thương mại ; Lào ; Vi phạm hợp đồng ; Phạt vi 

phạm hợp đồng ; Luật Thương mại. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 008911-2. 

5. Chống bán phá giá trong các Hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam 

đã tham gia - Thực tiễn và xu hướng phát triển / Bùi Quang Hưng ; TS. 

Đồng Ngọc Ba hướng dẫn. - Hà Nội, 2017. - 74 tr : minh họa ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận và pháp luật về chống bán phá giá. 

Nghiên cứu thực tiễn áp dụng biện pháp chống bán phá giá và các vụ kiện 

thương mại điển hình mà Việt Nam tham gia. Đưa ra định hướng và 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 Kinh tế ; Bán phá giá ; Chống bán phá giá ; Hiệp định 

thương mại tự do. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 008787-8. 

6. Chuyển đổi doanh nghiệp theo quy định của pháp luật Lào và Việt Nam 

dưới góc độ so sánh / Monesay Phinpachan ; PGS. TS. Nguyễn Như Phát 

hướng dẫn. - Hà Nội,  2017. - 82 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu một số vấn đề lý luận về chuyển đổi doanh nghiệp theo 

pháp luật Lào và Việt Nam. Phân tích, so sánh điểm tương đồng và khác biệt 

trong các quy định về chuyển đổi doanh nghiệp giữa pháp luật của 2 quốc gia; từ 

đó đưa ra  yêu cầu và giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật Lào về vấn đề này. 



Từ khóa: Việt Nam ; Luật So sánh ; Lào ; Chuyển đổi doanh nghiệp. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 008931-2. 

7. Đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử theo pháp luật hiện hành và 

thực tiễn thực hiện tại Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội / Vũ Thị 

Thanh Hương ; TS. Nguyễn Thị Dung hướng dẫn. - Hà Nội, 2017. - 74 tr. ; 

28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận và pháp luật về đăng ký doanh nghiệp 

qua mạng điện tử. Phân tích, đánh giá thực tiễn thi hành quy định pháp luật hiện 

hành về đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử tại Sở Kế hoạch và Đầu tư 

thành phố Hà Nội; từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực 

thi pháp luật về vấn đề này. 

Từ khóa: Luật Kinh tế ; Doanh nghiệp ; Hà Nội ; Đăng ký doanh nghiệp ; Mạng 

điện tử. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 008777-8. 

8. Địa vị pháp lý của Ban quản trị tòa nhà chung cư / Khuất Hữu Vũ 

Trung; PGS. TS. Nguyễn Quang Tuyến hướng dẫn. - Hà Nội, 2017. - 80 tr. ; 

28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận về địa vị pháp lý của Ban quản trị tòa 

nhà chung cư. Phân tích thực trạng địa vị pháp lý của Ban quản trị tòa nhà chung 

cư và thực tiễn thi hành ở Việt Nam hiện nay. 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 Đất đai ; Địa vị pháp lý ; Nhà chung cư ; Ban Quản trị. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 008921-2. 

9. Giải quyết tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở tại 

Tòa án nhân dân huyện Thường Tín, Hà Nội / Phạm Văn Oanh ; PGS. TS. 

Phùng Trung Tập hướng dẫn. - Hà Nội,  2017. - 67 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày khái quát về giải quyết tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng 

quyền sử dụng đất ở tại Tòa án nhân dân (TAND). Phân tích thực trạng pháp 

luật về chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở và thực tiễn giải quyết tranh chấp 

hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở tại TAND huyện Thường Tín, Hà 



Nội. 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: Luật Tố tụng dân sự ; Hà Nội ; Giải quyết tranh chấp ; Chuyển nhượng 

quyền sử dụng đất ; Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 008895-6. 

10. Giải quyết tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất trên 

địa bàn thành phố Nam Định / Đặng Thúy Quỳnh ; PGS. TS. Trần Thị Huệ 

hướng dẫn. - Hà Nội,  2017. - 76 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận về hợp đồng chuyển nhượng quyền sử 

dụng đất và giải quyết tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất. 

Phân tích thực trạng pháp luật về giải quyết tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng 

quyền sử dụng đất và thực tiễn áp dụng tại Tòa án nhân dân thành phố Nam 

Định. Đề xuất phương hướng và 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 ; Giải quyết tranh chấp ; Chuyển nhượng quyền 

sử dụng đất ; Nam Định ; Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 008893-4. 

11. Giải quyết tranh chấp hợp đồng về quyền sử dụng đất từ thực tiễn tại 

Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Giang / Nguyễn Thị Thanh Hoa ; TS. Phạm Thu 

Thủy hướng dẫn. - Hà Nội, 2017. - 70 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lý luận và pháp luật về giải quyết tranh chấp 

hợp đồng về quyền sử dụng đất tại Tòa án. Phân tích thực tiễn thi hành pháp luật 

giải quyết tranh chấp hợp đồng về quyền sử dụng đất tại Tòa án nhân dân tỉnh 

Bắc Giang; từ đó đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực thi pháp 

luật về vấn đề này. 

Từ khóa: Luật Đất đai ; Quyền sử dụng đất ; Giải quyết tranh chấp ; Tranh chấp 

hợp đồng ; Bắc Giang. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 008865-6. 



12. Góp vốn thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo Luật 

Đầu tư năm 2014 và thực tiễn thi hành tại thành phố Hà Nội / Dương Thị 

Thu ; PGS. TS. Nguyễn Thị Vân Anh hướng dẫn. - Hà Nội, 2017. - 71 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày khái quát về góp vốn thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư 

nước ngoài và pháp luật về góp vốn thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 

ngoài. Phân tích quy định của Luật Đầu tư năm 2014 về góp vốn thành lập 

doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và thực tiễn thi hành tại thành phố Hà 

Nội. 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 Kinh tế ; Doanh nghiệp ; Góp vốn ; Hà Nội ; Doanh nghiệp có 

vốn đầu tư nước ngoài ; Thành lập doanh nghiệp. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 008775-6. 

13. Hạn chế cạnh tranh thông qua chỉ định thầu từ thực tiễn tại Tổng công 

ty Viễn thông Mobifone hiện nay / Lê Văn Huy ; PGS. TS. Nguyễn Như 

Phát hướng dẫn. - Hà Nội, 2017. - 74 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận về hạn chế cạnh tranh và chỉ định thầu. 

Nghiên cứu thực trạng quy định của pháp luật liên quan đến chỉ định thầu và 

thực tiễn thực hiện tại Tổng công ty Viễn thông Mobifone; từ đó đề xuất một số 

kiến nghị nhằm nâng cao cạnh tranh trong hoạt động chỉ định thầu. 

Từ khóa: Việt Nam ; Luật Kinh tế ; Đấu thầu ; Hạn chế cạnh tranh ; Chỉ định thầu. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 008881-2. 

14. Hoàn thiện pháp luật khuyến mại ở Việt Nam hướng tới việc sửa đổi, bổ 

sung Luật Thương mại năm 2005 / Vũ Mỹ Linh ; TS. Nguyễn Thị Dung 

hướng dẫn. - Hà Nội,  2017. - 86 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày khái quát về khuyến mại và pháp luật điều chỉnh hoạt động 

khuyến mại. Phân tích thực trạng pháp luật Việt Nam về khuyến mại và thực 

tiễn thi hành; từ đó đưa ra định hướng và giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về 

vấn đề này. 

Từ khóa: Việt Nam ; Luật Kinh tế ; Khuyến mại. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 008793-4. 



15. Hoàn thiện pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng của nước 

Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào từ kinh nghiệm của pháp luật của nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam / Artar Sengdavong ; PGS. TS. Vũ Thị 

Hồng Vân hướng dẫn. - Hà Nội, 2017. - 89 tr. ; 28 cm. 

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

tiêu dùng. Phân tích thực trạng pháp luật và thực tiễn thi hành pháp luật bảo vệ 

quyền lợi người tiêu dùng của nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào. Đưa ra 

định hướng và một số giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả 

thực thi pháp luật về vấn đề này ở Lào trên cơ sở tham khảo kinh nghiệm từ Việt Nam. 

Từ khóa: Việt Nam ; Luật Kinh tế ; Lào ; Người tiêu dùng ; Bảo vệ quyền lợi 

người tiêu dùng. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 008847-8. 

16. Hoàn thiện quy định pháp luật của Lào về các hành vi cạnh tranh 

không lành mạnh từ kinh nghiệm của pháp luật Việt Nam / Bounthavath 

Hansaya ; TS. Đặng Vũ Huân hướng dẫn. - Hà Nội, 2017. - 81 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lý luận về cạnh tranh không lành mạnh và 

pháp luật về hành vi cạnh tranh không lành mạnh. Nghiên cứu thực trạng pháp 

luật và thực tiễn thi hành pháp luật về các hành vi cạnh tranh không lành mạnh ở 

Lào; bài học kinh nghiệm của pháp luật Việt Nam về hành vi cạnh tranh không 

lành mạnh; từ đó đưa ra định hướng và giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và 

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

Từ khóa: Việt Nam ; Lào ; Cạnh tranh không lành mạnh ; Luật Cạnh tranh. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 008913-4. 

17. Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất – Thực trạng và giải pháp / Lê 

Thị Thanh Huyền ; TS. Nguyễn Thị Dung hướng dẫn. - Hà Nội, 2017. - 83 

tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lý luận và pháp luật về hợp đồng thế chấp 

quyền sử dụng đất. Nghiên cứu thực trạng pháp luật về hợp đồng thế chấp quyền 

sử dụng đất và thực tiễn áp dụng ở Việt Nam hiện nay. Đề xuất một số giải pháp 

nhằm hoàn thiện pháp luật và tăng cường hiệu quả thực thi pháp luật về vấn đề này. 



Từ khóa: Việt Nam ; Luật Đất đai ; Quyền sử dụng đất ; Thế chấp quyền sử 

dụng đất ; Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 008915-6. 

18. Khu vực thương mại tự do ASEAN (AFTA) và thực tiễn hội nhập của 

Việt Nam / Lê Minh Tiến ; Người hướng dẫn: PGS. TS. Nguyễn Thị Thuận, 

TS. Lê Thành Long. - Hà Nội,  2017. - 177 tr. :  minh họa ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lý luận về Khu vực thương mại tự do ASEAN 

(AFTA) trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay. Nghiên cứu những 

vấn đề pháp lý của AFTA và thực tiễn thực hiện AFTA của một số quốc gia 

thành viên; quá trình hội nhập AFTA của Việt Nam, từ đó đề xuất phương 

hướng và giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả hội nhập AFTA của Việt Nam 

trong bối cảnh hiện nay. 

Từ khóa: Việt Nam ; Luật Quốc tế ; ASEAN ; Tự do hóa thương mại ; Khu vực 

thương mại tự do. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 008947-8. 

19. Lý luận và thực tiễn đối xử tối huệ quốc (MFN) trong pháp luật thương 

mại quốc tế trong điều kiện hội nhập quốc tế / Nguyễn Sơn ; Người hướng 

dẫn: PGS. TS. Hoàng Phước Hiệp, TS. Nguyễn Hồng Bắc. - Hà Nội,  2017. - 

149 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận về đối xử tối huệ quốc (MFN) trong 

pháp luật thương mại quốc tế. Nghiên cứu quy định của pháp luật Việt Nam về 

MFN trong thương mại quốc tế và thực tiễn thi hành; từ đó đưa ra phương 

hướng, giải pháp hoàn thiện pháp luật Việt Nam về MFN. 

Từ khóa: Tư pháp quốc tế ; Thương mại quốc tế ; Đối xử tối huệ quốc ; MFN. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 008943-4. 

20. Những đổi mới trong cách thức tổ chức, quản lý, điều hành công ty cổ 

phần theo Luật Doanh nghiệp năm 2014 / Mai Thị Hương Chanh ; TS. 

Nguyễn Am Hiểu hướng dẫn. - Hà Nội,  2017. - 67 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lý luận và pháp luật về tổ chức, quản lý, điều 

hành công ty cổ phần. Nghiên cứu các quy định của pháp luật về cách thức tổ 



chức, quản lý, điều hành công ty cổ phần theo Luật Doanh nghiệp năm 2014. Đề 

xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về vấn đề này. 

Từ khóa: Luật Kinh tế ; Công ty cổ phần ; Luật Doanh nghiệp 2014 ; Việt Nam. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 008941-2. 

21. Những quy định về hợp đồng dân sự trong Bộ luật Dân sự năm 2015 là 

căn cứ pháp lý trong ký kết hợp đồng thương mại / Trịnh Thu Giang ; PGS. 

TS. Nguyễn Viết Tý hướng dẫn. - Hà Nội, 2017. - 82 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận về việc áp dụng Bộ luật Dân sự trong 

ký kết hợp đồng thương mại. Phân tích cơ sở pháp lý ký kết hợp đồng thương 

mại trong Bộ luật Dân sự năm 2015. Đưa ra định hướng và một số kiến nghị 

nhằm hoàn thiện các quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015 điều chỉnh vấn đề 

ký kết hợp đồng thương mại. 

Từ khóa: Việt Nam ; Hợp đồng thương mại ; Luật Kinh tế ; Ký kết hợp đồng ; 

Bộ luật Dân sự 2015. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 008871-2. 

22. Những vấn đề pháp lý về giao nhận và thanh toán trong hợp đồng mua 

bán hàng hóa / Nguyễn Thị Thanh Huyền ; PGS. TS. Nguyễn Viết Tý 

hướng dẫn. - Hà Nội,  2017. - 86 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận về giao nhận và thanh toán trong hợp 

đồng mua bán hàng hóa. Phân tích thực trạng pháp luật và thực tiễn áp dụng 

pháp luật về giao nhận, thanh toán trong hợp đồng mua bán hàng hóa. 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: Việt Nam ; Luật Kinh tế ; Thanh toán ; Hợp đồng mua bán hàng hóa ; 

Giao nhận hàng hóa. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 008809-10. 

23. Pháp luật đấu giá hàng hóa – Thực trạng áp dụng và giải pháp hoàn 

thiện / Hoàng Đức Anh ; TS. Nguyễn Quý Trọng hướng dẫn. - Hà Nội, 2017. 

- 89 tr. ; 28 cm. 



Tóm tắt: Nghiên cứu những vấn đề lý luận và pháp luật về đấu giá hàng hóa. 

Phân tích thực trạng pháp luật về đấu giá hàng hóa và thực tiễn áp dụng ở Việt 

Nam hiện nay. Đưa ra yêu cầu và một số giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về 

hoạt động này trong điều kiện hội nhập quốc tế. 

Từ khóa: Việt Nam ; Luật Kinh tế ; Đấu giá hàng hóa. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 008859-60. 

24. Pháp luật giải quyết tranh chấp về quyền sử dụng đất và thực tiễn thi 

hành tại Tòa án nhân dân quận Hai Bà Trưng thành phố Hà Nội / Lại 

Nguyệt Ánh ; PGS. TS. Phạm Hữu Nghị hướng dẫn. - Hà Nội, 2017. - 79 tr. ; 

28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lý luận về tranh chấp quyền sử dụng đất và 

giải quyết tranh chấp quyền sử dụng đất. Phân tích thực trạng pháp luật liên 

quan đến giải quyết tranh chấp về quyền sử dụng đất và thực tiễn thi hành tại 

Tòa án nhân dân quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Đề xuất các giải pháp 

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

Từ khóa: Luật Đất Đai ; Quyền sử dụng đất ; Hà Nội ; Giải quyết tranh chấp. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 008933-4. 

25. Pháp luật thỏa thuận độc quyền trong hợp đồng nhượng quyền thương 

mại ở Việt Nam / Phạm Như Ngọc ; TS. Đặng Vũ Huân hướng dẫn. - Hà 

Nội, 2017. - 82 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu những vấn đề lý luận và pháp luật về thỏa thuận độc quyền 

trong hợp đồng nhượng quyền thương mại. Nghiên cứu thực trạng pháp luật 

Việt Nam và thực tiễn xử lý hành vi thỏa thuận độc quyền trong hợp đồng 

nhượng quyền thương mại. Đưa ra định hướng, giải pháp nhằm hoàn thiện pháp 

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

Từ khóa: Việt Nam ; Luật Kinh tế ; Nhượng quyền thương mại ; Hợp đồng 

nhượng quyền thương mại ; Thỏa thuận độc quyền. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 008807-8. 



26. Pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và thực tiễn thi hành tại 

tỉnh Lạng Sơn / Trần Bảo Ngọc ; TS. Đặng Vũ Huân hướng dẫn. - Hà Nội, 

2017. - 90 tr. ; 28 cm. 

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

tiêu dùng. Phân tích thực trạng pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và 

thực tiễn thi hành tại tỉnh Lạng Sơn. 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 Kinh tế ; Người tiêu dùng ; Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng ; 

Lạng Sơn. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 008839-40. 

27. Pháp luật về bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp và thực 

tiễn thi hành tại thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh / Dương Đức Sinh ; PGS. TS. 

Nguyễn Thị Nga hướng dẫn. - Hà Nội, 2017. - 85 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận và pháp luật về bồi thường khi Nhà 

nước thu hồi đất nông nghiệp. Phân tích thực tiễn thi hành pháp luật về bồi 

thường khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp tại thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. 

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

pháp luật về vấn đề này. 

Từ khóa: Luật Đất đai ; Đất nông nghiệp ; Thu hồi đất ; Bồi thường ; Bắc Ninh. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 008801-2. 

28. Pháp luật về bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất và thực tiễn thi hành 

tại thành phố Thái Bình / Nguyễn Thu Thảo ; PGS. TS. Doãn Hồng Nhung 

hướng dẫn. - Hà Nội, 2017. - 84 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lý luận và pháp luật về bồi thường khi Nhà 

nước thu hồi đất. Phân tích thực trạng pháp luật về bồi thường khi Nhà nước thu 

hồi đất và thực tiễn áp dụng tại thành phố Thái Bình. Đưa ra định hướng, giải 

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

Từ khóa: Luật Đất đai ; Thu hồi đất ; Bồi thường ; Thái Bình. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 008843-4. 



29. Pháp luật về bồi thường tài sản trên đất và thực tiễn thi hành tại huyện 

Sóc Sơn - Hà Nội / Dương Văn Phong ; TS. Trần Quang Huy hướng dẫn. - 

Hà Nội,  2017. - 75 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề chung về bồi thường và pháp luật về bồi 

thường tài sản trên đất khi nhà nước thu hồi đất. Phân tích thực trạng pháp luật 

về bồi thường tài sản trên đất khi nhà nước thu hồi đất và thực tiễn thi hành pháp 

luật tại huyện Sóc Sơn – Hà Nội. Đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện pháp 

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

Từ khóa: Luật Đất đai ; Hà Nội ; Thu hồi đất ; Bồi thường tài sản. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 008905-6. 

30. Pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và 

thực tiễn thi hành tại quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh / Lý Ngọc 

Phương Thảo ; TS. Nguyễn Thị Dung hướng dẫn. - Hà Nội, 2016. - 73 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận và pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái 

định cư khi Nhà nước thu hồi đất. Phân tích thực trạng pháp luật về bồi thường, 

hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và thực tiễn thi  hành trên địa bàn 

quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Đưa ra định hướng, giải pháp nhằm 

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

Từ khóa: Luật Đất đai ; Thu hồi đất ; Thành phố Hồ Chí Minh ; Bồi thường ; Tái 

định cư ; Hỗ trợ. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 008813-4. 

31. Pháp luật về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thực tiễn thi 

hành tại thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai / Đoàn Thanh Hương ; TS. 

Nguyễn Thị Dung hướng dẫn. - Hà Nội, 2017. - 88 tr. :  minh họa ;  28 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu những vấn đề lý luận về cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất và pháp luật về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Phân tích thực 

trạng pháp luật về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thực tiễn thi hành 

tại thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai. 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: Luật Đất đai ; Quyền sử dụng đất ; Cấp giấy chứng nhận ; Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất ; Lào Cai. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 008851-2. 

32. Pháp luật về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà 

ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với với hộ gia đình, cá nhân và thực 

tiễn thực hiện tại quận Ba Đình, thành phố Hà Nội / Nguyễn Đức Thịnh ; 

TS. Trần Quang Huy hướng dẫn. - Hà Nội, 2017. - 81 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lý luận và pháp luật về giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, 

cá nhân. Phân tích thực trạng pháp luật Việt Nam về cấp giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất và thực tiễn thi hành tại quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. 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 Đất đai ; Quyền sử dụng đất ; Hà Nội ; Giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất ; Cấp giấy chứng nhận. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 008799-800. 

33. Pháp luật về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà 

ở và tài sản khác gắn liền với đất từ thực tiễn thi hành tại quận Long Biên, 

thành phố Hà Nội / Nguyễn Thị Hoa ; TS. Trần Quang Huy hướng dẫn. - 

Hà Nội,  2017. - 110 tr. :  minh họa ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày khái quát về cấp giấy chứng nhận và pháp luật về cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với 

đất. Phân tích thực trạng pháp luật về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và thực tiễn áp dụng tại quận 

Long Biên, thành phố Hà Nội. 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: Luật Đất đai ; Quyền sử dụng đất ; Hà Nội ; Quyền sở hữu nhà ở ; Cấp 

giấy chứng nhận ; Long Biên. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 008889-90. 



34. Pháp luật về chào bán cổ phần lần đầu của doanh nghiệp nhà nước thực 

hiện cổ phần hóa / Bùi Ngọc Hương ; PGS. TS. Nguyễn Thị Ánh Vân hướng 

dẫn. - Hà Nội,  2017. - 79 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày khái quát về cổ phần hóa, chào bán cổ phần và pháp luật điều 

chỉnh hoạt động chào bán cổ phần lần đầu của doanh nghiệp nhà nước cổ phần 

hóa. Phân tích thực trạng pháp luật về chào bán cổ phần lần đầu của doanh 

nghiệp nhà nước thực hiện cổ phần hóa; chỉ ra những thành tựu, bất cập trong 

các quy định này và đề xuất hướng hoàn thiện. 

Từ khóa: Việt Nam ; Luật Kinh tế ; Doanh nghiệp nhà nước ; Cổ phần hóa ; 

Chào bán cổ phần. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 008937-8. 

35. Pháp luật về cho thuê đất đối với doanh nghiệp và thực tiễn thi hành tại 

tỉnh Vĩnh Phúc / Nguyễn Thị Bích Ngọc ; PGS. TS. Doãn Hồng Nhung 

hướng dẫn. - Hà Nội, 2017. - 78 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận về cho thuê đất đối với doanh nghiệp. 

Phân tích thực trạng pháp luật về cho thuê đất đối với doanh nghiệp tại Việt 

Nam và thực tiễn thi hành tại tỉnh Vĩnh Phúc. Đưa ra định hướng và giải pháp 

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

Từ khóa: Doanh nghiệp ; Luật Đất đai ; Vĩnh Phúc ; Cho thuê đất. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 008875-6. 

36. Pháp luật về chuyển nhượng dự án đầu tư kinh doanh bất động sản và 

thực tiễn thi hành tại thành phố Hà Nội / Nguyễn Thị Hải Anh ; PGS. TS. 

Phạm Hữu Nghị hướng dẫn. - Hà Nội, 2017. - 77 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận và pháp luật về chuyển nhượng dự án 

đầu tư kinh doanh bất động sản. Phân tích thực trạng pháp luật và thực tiễn thi 

hành pháp luật về chuyển nhượng dự án đầu tư kinh doanh bất động sản tại 

thành phố Hà Nội. Đưa ra định hướng, giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và 

bảo đảm thực thi pháp luật về vấn đề này. 

Từ khóa: Việt Nam ; Dự án đầu tư ; Luật Đất đai ; Kinh doanh bất động sản ; 

Chuyển nhượng dự án. 



Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 008819-20. 

37. Pháp luật về chuyển nhượng dự án nhà ở thương mại và thực tiễn thi 

hành tại thành phố Thanh Hóa / Trịnh Diệp Ly ; PGS. TS. Phạm Hữu Nghị 

hướng dẫn. - Hà Nội,  2017. - 90 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lý luận và pháp luật về chuyển nhượng dự án 

nhà ở thương mại. Phân tích thực trạng pháp luật về chuyển nhượng dự án nhà ở 

thương mại và thực tiễn thi hành tại thành phố Thanh Hóa. Đề xuất các giải 

pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về vấn 

đề này. 

Từ khóa: Luật Đất đai ; Thanh Hóa ; Chuyển nhượng ; Nhà ở thương mại ; Dự 

án nhà ở thương mại. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 008789-90. 

38. Pháp luật về chuyển nhượng quyền sử dụng đất và thực tiễn thi hành tại 

thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái giai đoạn năm 2011 - 2015 / Nguyễn Xuân 

Hà ; PGS. TS. Nguyễn Thị Nga hướng dẫn. - Hà Nội, 2017. - 101 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu những vấn đề lý luận và quy định pháp luật về chuyển 

nhượng quyền sử dụng đất. Phân tích thực trạng pháp luật hiện hành về chuyển 

nhượng quyền sử dụng đất và thực tiễn thi hành tại thành phố Yên Bái, tỉnh Yên 

Bái giai đoạn 2011 – 2015. Đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và 

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

Từ khóa: Luật Đất đai ; Quyền sử dụng đất ; Chuyển nhượng quyền sử dụng đất; 

Yên Bái. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 008899-900. 

39. Pháp luật về đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của xã, 

phường, thị trấn / Bùi Hồng Nhung ; PGS. TS. Nguyễn Quang Tuyến 

hướng dẫn. - Hà Nội,  2017. - 85 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu những vấn đề lý luận về đất nông nghiệp sử dụng vào mục 

đích công ích của xã, phường, thị trấn. Phân tích thực trạng pháp luật về đất 

nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của xã, phường, thị trấn và thực 



tiễn thi hành ở Việt Nam. Đưa ra định hướng, giải pháp nhằm hoàn thiện pháp 

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

Từ khóa: Việt Nam ; Luật Đất đai ; Đất nông nghiệp ; Sử dụng đất. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 008817-8. 

40. Pháp luật về đấu thầu hàng hóa, dịch vụ ở Việt Nam / Lê Thị Hướng ; 

TS. Đoàn Trung Kiên hướng dẫn. - Hà Nội, 2017. - 78 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu một số vấn đề lý luận và pháp luật về đấu thầu hàng hóa, 

dịch vụ. Phân tích thực trạng pháp luật và thực tiễn thi hành pháp luật về đấu 

thầu hàng hóa, dịch vụ ở Việt Nam; từ đó, đề xuất 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 Kinh tế ; Hàng hóa ; Dịch vụ ; Đấu thầu. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 008939-40. 

41. Pháp luật về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài ở Việt Nam / Nguyễn Xuân 

Trường ; TS. Đoàn Trung Kiên hướng dẫn. - Hà Nội, 2017. - 75 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận và pháp luật về đầu tư trực tiếp ra nước 

ngoài. Phân tích quy định của pháp luật về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài ở Việt 

Nam và thực tiễn áp dụng. Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện và nâng 

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

Từ khóa: Việt Nam ; Luật Kinh tế ; Đầu tư ; Đầu tư trực tiếp ra nước ngoài. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 008783-4. 

42. Pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh rượu ở Việt Nam / Chu Thị 

Huyền Trang ; TS. Đồng Ngọc Ba hướng dẫn. - Hà Nội, 2017. - 76 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lý luận và pháp luật về điều kiện đầu tư kinh 

doanh rượu. Phân tích thực trạng các quy định của pháp luật về điều kiện đầu tư 

kinh doanh rượu ở Việt Nam và thực tiễn thi hành; từ đó đưa ra kiến nghị nhằm 

hoàn thiện pháp luật và đảm bảo hiệu quả thực hiện pháp luật về vấn đề này. 

Từ khóa: Việt Nam ; Luật Kinh tế ; Điều kiện đầu tư kinh doanh ; Kinh doanh rượu. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 008853-4. 



43. Pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực giáo dục, đào 

tạo ở Việt Nam / Trần Thu Giang ; TS. Đồng Ngọc Ba hướng dẫn. - Hà Nội, 

2017. - 82 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lý luận và pháp luật về điều kiện đầu tư kinh 

doanh trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo. Phân tích quy định của pháp luật hiện 

hành về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo; từ đó đưa 

ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật về 

vấn đề này. 

Từ khóa: Việt Nam ; Luật Kinh tế ; Giáo dục đào tạo ; Điều kiện đầu tư kinh 

doanh ; Đầu tư kinh doanh. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 008923-4. 

44. Pháp luật về định giá tài sản nhà nước khi cổ phần hóa các doanh 

nghiệp nhà nước - Thực trạng và giải pháp / Nguyễn Công Duy ; PGS. TS. 

Phạm Thị Giang Thu hướng dẫn. - Hà Nội, 2017. - 72 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận về pháp luật định giá tài sản khi cổ 

phần hóa doanh nghiệp nhà nước. Phân tích thực trạng pháp luật về định giá tài 

sản khi cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước; từ đó đưa ra giải pháp nhằm 

hoàn thiện pháp luật về vấn đề này. 

Từ khóa: Việt Nam ; Luật Kinh tế ; Doanh nghiệp nhà nước ; Cổ phần hóa ; 

Định giá tài sản. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 008877-8. 

45. Pháp luật về doanh nghiệp xã hội và thực tiễn thực hiện trên địa bàn 

thành phố Hà Nội / Đỗ Thị Thanh Lam ; PGS. TS. Nguyễn Như Phát 

hướng dẫn. - Hà Nội,  2017. - 89 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận và pháp luật về doanh nghiệp xã hội. 

Phân tích thực trạng pháp luật về doanh nghiệp xã hội ở Việt Nam hiện nay và 

thực tiễn thực hiện trên địa bàn thành phố Hà Nội. Đề xuất các giải pháp nhằm 

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

Từ khóa: Luật Kinh tế ; Doanh nghiệp ; Hà Nội ; Doanh nghiệp xã hội. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 008825-6. 



46. Pháp luật về giá đất và thực tiễn thi hành tại thành phố Hà Giang, tỉnh 

Hà Giang / Mai Thị Thanh Mai ; PGS. TS. Phạm Hữu Nghị hướng dẫn. - 

Hà Nội,  2017. - 77 tr. :  minh họa ;  28 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu những vấn đề lý luận của pháp luật về giá đất. Phân tích 

thực trạng pháp luật về giá đất và thực tiễn thi hành tại thành phố Hà Giang, tỉnh 

Hà Giang. Đưa ra định hướng và giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng 

cao hiệu quả thi hành pháp luật về giá đất. 

Từ khóa: Luật Đất đai ; Giá đất ; Hà Giang. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 008935-6. 

47. Pháp luật về giải quyết đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số 

và thực tiễn thi hành tại tỉnh Yên Bái / Ngô Thị Hồng Hoa ; PGS. TS. 

Nguyễn Quang Tuyến hướng dẫn. - Hà Nội, 2017. - 71 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận về giải quyết đất ở, đất sản xuất cho 

đồng bào dân tộc thiểu số ở Việt Nam. Phân tích thực trạng pháp luật về giải 

quyết đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số và thực tiễn thi hành tại 

tỉnh Yên Bái. Đưa ra định hướng, giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng 

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

Từ khóa: Luật Đất đai ; Dân tộc thiểu số ; Đất ở ; Yên Bái ; Đất sản xuất. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 008815-6. 

48. Pháp luật về giải quyết khiếu nại trong lĩnh vực bồi thường khi Nhà 

nước thu hồi đất và thực tiễn thi hành tại tỉnh Hải Dương / Phạm Hoài Sơn; 

PGS. TS. Nguyễn Thị Nga hướng dẫn. - Hà Nội,  2017. - 84 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận và pháp luật về giải quyết khiếu nại 

trong lĩnh vực bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất. Nghiên cứu quy định của 

pháp luật về giải quyết khiếu nại trong lĩnh vực bồi thường khi Nhà nước thu hồi 

đất và thực tiễn thi hành tại tỉnh Hải Dương. 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 Đất đai ; Giải quyết khiếu nại ; Thu hồi đất ; Hải Dương ; Bồi thường. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 008867-8. 



49. Pháp luật về giao đất, cho thuê đất và thực tiễn thi hành tại tỉnh Vĩnh 

Phúc / Nguyễn Thị Xuyên ; TS. Phạm Thu Thủy hướng dẫn. - Hà Nội, 2017. 

- 81 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lý luận và pháp luật về giao đất, cho thuê đất. 

Phân tích quy định của pháp luật hiện hành về giao đất, cho thuê đất và thực tiễn 

thi hành tại tỉnh Vĩnh Phúc. Đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và 

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

Từ khóa: Luật Đất đai ; Giao đất ; Vĩnh Phúc ; Cho thuê đất. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 008833-4. 

50. Pháp luật về hình thức góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam 

và thực tiễn áp dụng tại tỉnh Bắc Ninh / Tường Thanh Thảo ; TS. Trần Thị 

Bảo Ánh hướng dẫn. - Hà Nội, 2017. - 62 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận về các hình thức góp vốn của nhà đầu 

tư nước ngoài tại Việt Nam. Nghiên cứu thực tiễn về các hình thức góp vốn của 

nhà đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh; từ đó đưa ra phương hướng, 

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

Từ khóa: Luật Kinh tế ; Góp vốn ; Nhà đầu tư nước ngoài ; Bắc Ninh. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 008805-6. 

51. Pháp luật về hỗ trợ của Nhà nước đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại 

Việt Nam / Bùi Hồ Tú Anh ; PGS. TS. Nguyễn Thị Vân Anh hướng dẫn. - 

Hà Nội, 2017. - 89 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu những vấn đề lý luận về doanh nghiệp nhỏ và vừa và pháp 

luật về hỗ trợ của Nhà nước đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa. Phân tích thực 

trạng pháp luật về hỗ trợ của Nhà nước đối với loại hình doanh nghiệp này tại 

Việt Nam. Đánh giá ưu điểm và hạn chế của Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và 

vừa; từ đó đề xuất các 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 Kinh tế ; Doanh nghiệp ; Doanh nghiệp nhỏ và vừa ; 

Hỗ trợ doanh nghiệp. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 008803-4. 



52. Pháp luật về hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất và thực tiễn thi hành tại 

tỉnh Hòa Bình / Lê Minh Lý ; TS. Nguyễn Thị Hồng Nhung hướng dẫn. - Hà 

Nội, 2017. - 75 tr. : minh họa ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận về pháp luật hỗ trợ khi nhà nước thu 

hồi đất. Phân tích thực trạng pháp luật về hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất và thực 

tiễn thi hành tại tỉnh Hòa Bình; từ đó, đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện 

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

Từ khóa: Luật Đất đai ; Hòa Bình ; Thu hồi đất. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 008909-10. 

53. Pháp luật về hòa giải tranh chấp đất đai và thực tiễn thi hành trên địa 

bàn quận Long Biên, thành phố Hà Nội / Nguyễn Thị Hằng ; TS. Nguyễn 

Thị Hồng Nhung hướng dẫn. - Hà Nội, 2017. - 73 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận về pháp luật hòa giải tranh chấp đất đai 

và thực hiện pháp luật về hòa giải tranh chấp đất đai. Nghiên cứu thực trạng 

pháp luật về hòa giải tranh chấp đất đai và thực tiễn thực hiện trên địa bàn quận 

Long Biên, thành phố Hà Nội. 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: Luật Đất đai ; Hà Nội ; Tranh chấp đất đai ; Hòa giải. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 008891-2. 

54. Pháp luật về hoạt động đầu tư theo hình thức M&A và thực tiễn áp 

dụng tại Việt Nam trong giai đoạn 2010-2015 / Đậu Quốc Dũng ; TS. Lê 

Đình Vinh hướng dẫn. - Hà Nội, 2017. - 62 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lý luận và pháp luật về hoạt động đầu tư theo 

hình thức sáp nhập và mua lại (M&A). Phân tích thực trạng hoạt động đầu tư 

theo hình thức M&A qua một số vụ việc cụ thể; pháp luật về M&A tại Việt 

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

Từ khóa: Việt Nam ; Luật Kinh tế ; Đầu tư ; Sáp nhập doanh nghiệp ; Mua bán 

doanh nghiệp. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 008785-6. 



55. Pháp luật về kinh doanh dịch vụ xuyên biên giới tại Việt Nam trong bối 

cảnh toàn cầu hóa - Cơ hội và thách thức đối với doanh nghiệp kinh doanh 

trong lĩnh vực kinh doanh game và mạng xã hội / Đắc Thị Hoa ; TS. 

Nguyễn Minh Hằng hướng dẫn. - Hà Nội,  2017. - 70 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lý luận và pháp luật về thương mại dịch vụ 

xuyên biên giới. Phân tích thực trạng pháp luật và thực tiễn thi hành pháp luật về 

cung cấp dịch vụ xuyên biên giới trong lĩnh vực game và mạng xã hội tại Việt 

Nam; từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật 

trong lĩnh vực này. 

Từ khóa: Việt Nam ; Luật Kinh tế ; Doanh nghiệp ; Thương mại dịch vụ ; Trò 

chơi điện tử ; Mạng xã hội ; Thương mại dịch vụ xuyên biên giới. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 008781-2. 

56. Pháp luật về nghĩa vụ của người quản lý công ty cổ phần ở Việt Nam / 

Đỗ Minh Tuấn ; Người hướng dẫn: TS. Phan Chí Hiếu ; PGS. TS. Phạm 

Thị Giang Thu. - Hà Nội, 2017. - 161 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu những vấn đề lý luận và pháp luật về nghĩa vụ của người 

quản lý công ty cổ phần. Phân tích thực trạng pháp luật Việt Nam về nghĩa vụ 

của người quản lý công ty cổ phần. Đưa ra phương hướng, 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 Kinh tế ; Công ty cổ phần ; Nghĩa vụ ; Người quản lý. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 008831-2. 

57. Pháp luật về quảng cáo thương mại trên các phương tiện thông tin đại 

chúng, thực tiễn áp dụng tại địa bàn tỉnh Thái Nguyên / Nguyễn Phương 

Thảo ; TS. Nguyễn Thị Yến hướng dẫn. - Hà Nội, 2017. - 89 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lý luận và pháp luật về quảng cáo thương mại 

trên các phương tiện thông tin đại chúng. Phân tích thực trạng pháp luật Việt 

Nam về quảng cáo thương mại trên các phương tiện thông tin đại chúng và thực 

tiễn thi hành tại địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn 

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



Từ khóa: Luật Kinh tế ; Thái Nguyên ; Quảng cáo thương mại ; Phương tiện 

thông tin đại chúng. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 008919-20. 

58. Pháp luật về quy hoạch sử dụng đất và thực tiễn thi hành tại quận Long 

Biên, thành phố Hà Nội / Nguyễn Hồng Hải ; PGS. TS. Nguyễn Thị Nga 

hướng dẫn. - Hà Nội, 2017. - 77 tr. : minh họa ; 28 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu một số vấn đề lý luận và pháp luật về quy hoạch sử dụng 

đất. Phân tích thực trạng pháp luật về quy hoạch sử dụng đất và thực tiễn thi 

hành tại quận Long Biên, thành phố Hà Nội. Đưa ra phương hướng, giải pháp 

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

Từ khóa: Luật Đất đai ; Hà Nội ; Sử dụng đất ; Quy hoạch sử dụng đất. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 008829-30. 

59. Pháp luật về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất từ thực tiễn thực hiện tại 

thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái / Cao Quý Duy ; PGS. TS. Nguyễn Thị 

Nga hướng dẫn. - Hà Nội, 2017. - 90 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận và pháp luật về quy hoạch, kế hoạch sử 

dụng đất. Phân tích thực trạng pháp luật đất đai hiện hành về quy hoạch, kế 

hoạch sử dụng đất và thực tiễn thi hành tại thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Đề 

xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và đảm bảo hiệu quả thực thi 

pháp luật về vấn đề này. 

Từ khóa: Luật Đất đai ; Sử dụng đất ; Kế hoạch sử dụng đất ; Quy hoạch sử 

dụng đất ; Yên Bái. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 008897-8. 

60. Pháp luật về quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân / 

Tạ Thị Vân Anh ; TS. Phạm Thu Thủy hướng dẫn. - Hà Nội, 2017. - 92 tr. ; 

28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận và pháp luật về quyền sử dụng đất 

nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân. Phân tích các quy định của pháp luật Việt 

Nam về quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân và thực tiễn thi 



hành. Đề xuất 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 Đất đai ; Quyền sử dụng đất ; Cá nhân ; Đất nông 

nghiệp ; Hộ gia đình. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 008879-80. 

61. Pháp luật về thu hồi đất do vi phạm pháp luật đất đai ở Việt Nam / 

Trần Thị Mai ; TS. Nguyễn Thị Hồng Nhung hướng dẫn. - Hà Nội,  2017. - 

83 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận và pháp luật về thu hồi đất do vi phạm 

pháp luật đất đai. Phân tích thực trạng pháp luật về thu hồi đất do vi phạm pháp 

luật đất đai ở Việt Nam; từ đó đề xuất các 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 Đất đai ; Thu hồi đất ; Vi phạm pháp luật. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 008791-2. 

62. Pháp luật về thu hồi đất đối với các dự án đầu tư kinh doanh bất động 

sản và thực tiễn thi hành tại thành phố Hà Nội / Nguyễn Duy Nguyên ; 

PGS. TS. Nguyễn Quang Tuyến hướng dẫn. - Hà Nội, 2017. - 78 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lý luận về thu hồi đất đối với các dự án đầu tư 

kinh doanh bất động sản ở Việt Nam. Phân tích thực trạng pháp luật về thu hồi 

đất đối với các dự án đầu tư kinh doanh bất động sản và thực tiễn thi hành tại 

thành phố Hà Nội. Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng 

cao hiệu quả thực thi pháp luật về vấn đề này tại Hà Nội. 

Từ khóa: Luật Đất đai ; Hà Nội ; Thu hồi đất. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 008907-8. 

63. Pháp luật về thương mại điện tử và thực tiễn thi hành tại thành phố Hà 

Nội / Nguyễn Khánh Vân ; PGS. TS. Trần Ngọc Dũng hướng dẫn. - Hà Nội, 

2017. - 74 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lý luận về thương mại điện tử ở Việt Nam. 

Nghiên cứu thực trạng pháp luật Việt Nam hiện hành về thương mại điện tử và 



thực tiễn thi hành tại thành phố Hà Nội; từ đó, đề xuất các giải pháp nhằm hoàn 

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

Từ khóa: Luật Kinh tế ; Hà Nội ; Thương mại điện tử. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 008903-4. 

64. Pháp luật về tổ chức lại, giải thể doanh nghiệp và thực tiễn áp dụng trên 

địa bàn tỉnh Yên Bái / Hà Kim Sơn ; PGS. TS. Nguyễn Viết Tý hướng dẫn. - 

Hà Nội, 2017. - 66 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu tổng quan về tổ chức lại, giải thể doanh nghiệp ở Việt 

Nam. Phân tích thực trạng về doanh nghiệp và thực tiễn áp dụng pháp luật về tổ 

chức lại, giải thể doanh nghiệp tại tỉnh Yên Bái. Đưa ra các giải pháp nhằm hoàn 

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

Từ khóa: Luật Kinh tế ; Doanh nghiệp ; Giải thể doanh nghiệp ; Tổ chức lại 

doanh nghiệp ; Yên Bái. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 008823-4. 

65. Pháp luật về xử lý hành vi vi phạm trong lĩnh vực đấu thầu / Trần Thị 

Xuân Anh ; PGS. TS. Vũ Thị Lan Anh hướng dẫn. - Hà Nội,  2017. - 88 tr. ; 

28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày khái quát chung về đấu thầu và các hành vi vi phạm trong 

lĩnh vực đấu thầu. Phân tích các quy định của pháp luật về xử lý hành vi vi phạm 

trong lĩnh vực đấu thầu và thực tiễn thực hiện ở Việt Nam. Đưa ra định hướng 

và 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 Kinh tế ; Đấu thầu ; Vi phạm pháp luật. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 008837-8. 

66. Pháp luật về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực đất đai và thực tiễn 

thi hành tại tỉnh Yên Bái / Lê Vân Trang ; PGS. TS. Nguyễn Quang Tuyến 

hướng dẫn. - Hà Nội, 2017. - 75 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh 

vực sử dụng đất. Phân tích thực trạng pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 



trong lĩnh vực sử dụng đất và thực tiễn thi hành tại tỉnh Yên Bái. Đưa ra định 

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

Từ khóa: Vi phạm hành chính ; Xử lý vi phạm ; Luật Đất đai ; Sử dụng đất ; 

Yên Bái. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 008821-2. 

67. Pháp luật Việt Nam về đăng ký sử dụng tên doanh nghiệp trong điều 

kiện kinh tế thị trường / Nguyễn Thanh Hòe ; TS. Trần Bảo Ánh hướng 

dẫn. - Hà Nội, 2017. - 76 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận và pháp luật về đăng ký, sử dụng tên 

doanh nghiệp. Nghiên cứu thực trạng pháp luật Việt Nam về đăng ký, sử dụng 

tên doanh nghiệp trong điều kiện kinh tế thị trường và thực tiễn áp dụng. Đề 

xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực thi pháp 

luật về vấn đề này. 

Từ khóa: Việt Nam ; Doanh nghiệp ; Luật Doanh nghiệp ; Tên doanh nghiệp ; 

Đăng ký tên. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 008811-2. 

68. Pháp luật Việt Nam về đấu thầu xây dựng - Thực trạng và phương 

hướng hoàn thiện / Chử Ngọc Linh ; TS. Bùi Ngọc Cường hướng dẫn. - Hà 

Nội, 2017. - 74 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận và pháp luật về đấu thầu, đấu thầu xây 

dựng. Phân tích thực trạng pháp luật về đấu thầu xây dựng ở Việt Nam và thực 

tiễn thực hiện. Đưa ra kiến nghị nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả thực thi 

pháp luật về vấn đề này. 

Từ khóa: Việt Nam ; Luật Kinh tế ; Đấu thầu ; Đấu thầu xây dựng. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 008795-6. 

69. Quản trị nội bộ trong công ty quản lý quỹ theo pháp luật Việt Nam / Vũ 

Thị Niềm ; TS. Lê Đình Vinh hướng dẫn. - Hà Nội,  2017. - 82 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận và pháp luật về quản trị nội bộ công ty 

quản lý quỹ. Phân tích, đánh giá những ưu điểm và hạn chế trong các quy định 



của pháp luật Việt Nam hiện hành về quản trị nội bộ công ty quản lý quỹ; từ đó 

đưa ra yêu cầu và kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật về vấn đề này. 

Từ khóa: Việt Nam ; Luật Kinh tế ; Công ty ; Quản trị công ty ; Công ty quản lý 

quỹ ; Quản trị doanh nghiệp. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 008927-8. 

70. Quy chế pháp lý về đăng ký kinh doanh và thực tiễn áp dụng ở thành 

phố Hà Nội / Lê Thị Thu Lý ; PGS. TS. Nguyễn Viết Tý hướng dẫn. - Hà 

Nội,  2017. - 75 tr. :  minh họa ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn dề lý luận và pháp luật về đăng ký kinh doanh. 

Phân tích thực tiễn áp dụng pháp luật về đăng kinh doanh trên địa bàn thành phố 

Hà Nội; từ đó đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu 

quả thực thi pháp luật về vấn đề này. 

Từ khóa: Luật Kinh tế ; Doanh nghiệp ; Đăng ký kinh doanh ; Hà Nội. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 008827-8. 

71. Quy chế pháp lý về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp và 

thực tiễn áp dụng / Trần Thị Thu Thảo ; PGS. TS. Vũ Thị Lan Anh hướng 

dẫn. - Hà Nội, 2017. - 82 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lý luận và quy chế pháp lý về người đại diện 

theo pháp luật của doanh nghiệp. Phân tích nội dung quy chế pháp lý về người 

đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp và thực tiễn áp dụng ở Việt Nam hiện 

nay. Đề xuất 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 Kinh tế ; Doanh nghiệp ; Đại diện ; Người đại diện. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 008929-30. 

72. Quy định pháp luật về tổng công ty nhà nước và thực tiễn thi hành tại 

Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam / Nguyễn Thị Loan ; TS. Nguyễn Thị 

Dung hướng dẫn. - Hà Nội, 2017. - 68 tr. :  minh họa ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận về tổng công ty nhà nước và khái quát 

về Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam. Phân tích thực trạng pháp luật hiện 

hành về tổng công ty nhà nước và thực tiễn áp dụng tại Tổng công ty Quản lý 



bay Việt Nam. Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao 

hiệu quả thi hành pháp luật về tổng công ty nhà nước. 

Từ khóa: Việt Nam ; Luật Kinh tế ; Tổng công ty nhà nước ; Tổng công ty Quản 

lý bay Việt Nam. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 008917-8. 

73. Quyền sở hữu tài sản trong công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên 

trở lên theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014 / Nguyễn Hoài Thu; 

TS. Nguyễn Qúy Trọng hướng dẫn. - Hà Nội, 2017. - 88 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lý luận và pháp luật về quyền sở hữu tài sản 

trong công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên. Phân tích, đánh giá 

thực trạng pháp luật về quyền sở hữu tài sản trong công ty trách nhiệm hữu hạn 

hai thành viên trở lên ở Việt Nam và thực tiễn áp dụng; từ đó đề xuất các giải 

pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về vấn đề này. 

Từ khóa: Việt Nam ; Luật Kinh tế ; Quyền sở hữu ; Quyền sở hữu tài sản ; Công 

ty trách nhiệm hữu hạn. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 008845-6. 

74. Quyền tài phán của quốc gia trên biển – Những vấn đề lý luận và thực 

tiễn / Nguyễn Thị Hồng Yến ; Người hướng dẫn: PGS. TS. Đoàn Năng, TS. 

Nguyễn Toàn Thắng. - Hà Nội, 2017. - 160 tr. :  minh họa ;  28 cm. 

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

biển. Nghiên cứu quy định của pháp luật quốc tế về quyền tài phán của quốc gia 

trên biển, thực tiễn thi hành tại một số nước trên thế giới; thực trạng pháp luật và 

thực tiễn thi hành quyền tài phán trên các vùng biển của Việt Nam. Đưa ra quan 

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

quyền tài phán của Việt Nam trên các vùng biển. 

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

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 008945-6. 

75. Rủi ro pháp lý trong tổ chức, quản lý công ty cổ phần theo Luật Doanh 

nghiệp năm 2014 / Phạm Trung Hiếu ; TS. Nguyễn Quý Trọng hướng dẫn. - 

Hà Nội, 2017. - 101 tr. ; 28 cm. 



Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận về rủi ro pháp lý và pháp luật về rủi ro 

pháp lý trong tổ chức, quản lý công ty cổ phần. Phân tích các quy định của Luật 

Doanh nghiệp năm 2014 về rủi ro pháp lý trong tổ chức, quản lý công ty cổ phần 

và thực tiễn áp dụng ở Việt Nam hiện nay. Đưa ra yêu cầu và một số kiến nghị 

để nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật nhằm giảm thiểu các rủi ro pháp lý trong 

tổ chức, quản lý công ty cổ phần. 

Từ khóa: Việt Nam ; Công ty cổ phần ; Rủi ro pháp lý ; Luật Doanh nghiệp 

2014 ; Luật Kinh tế. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 008857-8. 

76. Sự tham gia của Quản tài viên trong quá trình giải quyết phá sản doanh 

nghiệp, hợp tác xã theo quy định của Luật Phá sản năm 2014 / Trần Danh 

Phú ; TS. Trần Thị Bảo Ánh hướng dẫn. - Hà Nội, 2017. - 92 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lý luận về phá sản và Quản tài viên. Phân tích 

thực trạng quy định của Luật Phá sản 2014 về Quản tài viên trong quá trình giải 

quyết phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã và thực tiễn thực hiện; từ đó, đề xuất 

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

Từ khóa: Việt Nam ; Luật Kinh tế ; Doanh nghiệp ; Phá sản ; Quản tài viên ; 

Luật Phá sản 2014 ; Hợp tác xã. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 008835-6. 

77. Thực tiễn áp dụng pháp luật về đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư trong hợp 

đồng đối tác công tư / Nguyễn Phương Vy ; TS. Lê Đình Vinh hướng dẫn. - 

Hà Nội, 2017. - 68 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận về đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư trong 

hợp đồng đối tác công tư. Phân tích thực trạng pháp luật về đấu thầu lựa chọn 

nhà đầu tư trong hợp đồng đối tác công tư và thực tiễn thi hành. Đề xuất phương 

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

Từ khóa: Việt Nam ; Luật Kinh tế ; Đấu thầu ; Nhà đầu tư ; Hợp đồng đối tác 

công tư. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 008869-70. 



78. Thực tiễn thi hành pháp luật thương mại theo nguyên tắc pháp quyền 

tại Việt Nam / Lưu Thị Lan Anh ; PGS. TS. Nguyễn Đức Minh hướng dẫn. 

- Hà Nội, 2017. - 74 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận về thi hành pháp luật thương mại theo 

nguyên tắc pháp quyền. Phân tích thực trạng pháp luật thương mại theo nguyên 

tắc pháp quyền và thực tiễn thi hành tại Việt Nam. Đề xuất một số giải pháp 

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

Từ khóa: Việt Nam ; Thi hành pháp luật ; Luật Thương mại ; Nguyên tắc pháp quyền. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 008887-8. 

79. Thực tiễn thi hành pháp luật về an toàn thực phẩm trong việc bảo vệ 

quyền lợi người tiêu dùng ở Việt Nam / Chu Bích Ngọc ; PGS. TS. Nguyễn 

Thị Vân Anh hướng dẫn. - Hà Nội, 2017. - 75 tr. :  minh họa ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày khái quát về thực phẩm, an toàn thực phẩm đối với người 

tiêu dùng và pháp luật về an toàn thực phẩm trong việc bảo vệ quyền lợi người 

tiêu dùng ở Việt Nam. Phân tích, đánh giá thực tiễn thi hành pháp luật về an 

toàn thực phẩm trong việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Đề xuất phương 

hướng và một số giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thi 

hành pháp luật về vấn đề này ở Việt Nam. 

Từ khóa: Việt Nam ; Luật Kinh tế ; Người tiêu dùng ; An toàn thực phẩm ; Bảo 

vệ quyền lợi người tiêu dùng. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 008849-50. 

80. Thực tiễn thi hành pháp luật về quảng cáo thực phẩm chức năng ở Việt 

Nam / Lê Phương Hoa ; PGS. TS. Nguyễn Thị Vân Anh hướng dẫn. - Hà 

Nội, 2017. - 74 tr. :  minh họa ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lý luận và pháp luật về quảng cáo thực phẩm 

chức năng ở Việt Nam. Phân tích thực trạng thi hành pháp luật về quảng cáo 

thực phẩm chức năng ở Việt Nam; từ đó đưa ra phương hướng, 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 Kinh tế ; Quảng cáo ; Thực phẩm chức năng. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 008863-4. 



81. Thực trạng các quy định về rào cản kỹ thuật đối với hàng hóa nhập 

khẩu vào Việt Nam và các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả việc thi hành 

các quy định này / Trần Hải Ninh ; PGS. TS. Trần Ngọc Dũng hướng dẫn. - 

Hà Nội, 2017. - 83 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận về rào cản kỹ thuật trong thương mại. 

Phân tích quy định của pháp luật hiện hành về rào cản kỹ thuật trong thương mại 

và thực tiễn thi hành ở Việt Nam; từ đó, đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn 

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

Từ khóa: Việt Nam ; Luật Kinh tế ; Hàng hóa nhập khẩu ; Rào cản kỹ thuật. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 008925-6. 

82. Thực trạng pháp luật về phá sản doanh nghiệp và các giải pháp nhằm 

thực thi có hiệu quả pháp luật về phá sản doanh nghiệp ở Việt Nam / Long 

Vũ Quỳnh Phương ; PGS. TS. Vũ Thị Hồng Vân hướng dẫn. - Hà Nội, 2017. 

- 73 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu một số vấn đề chung về phá sản và pháp luật phá sản 

doanh nghiệp. Phân tích thực trạng pháp luật về phá sản doanh nghiệp và thực 

tiễn áp dụng ở Việt Nam. Đưa ra phương hướng, giải pháp nhằm hoàn thiện 

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

Từ khóa: Việt Nam ; Luật Kinh tế ; Doanh nghiệp ; Phá sản. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 008873-4. 

83. Thực trạng pháp luật về quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp và các 

giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả pháp luật về quản lý nhà nước đối 

với doanh nghiệp ở tỉnh Lạng Sơn / Lương Thị Hà Phương ; PGS. TS. Trần 

Ngọc Dũng hướng dẫn. - Hà Nội, 2017. - 76 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận về quản lý nhà nước đối với các doanh 

nghiệp. Phân tích thực trạng pháp luật về quản lý nhà nước đối với các doanh 

nghiệp ở Việt Nam và thực tiễn thi hành tại tỉnh Lạng Sơn. 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: Luật Kinh tế ; Doanh nghiệp ; Quản lý nhà nước ; Lạng Sơn. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 008885-6. 



84. Thực trạng pháp luật về sử dụng vốn tại các doanh nghiệp nhà nước / 

Nguyễn Hải Triều ; TS. Nguyễn Minh Hằng hướng dẫn. - Hà Nội,  2017. - 

74 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lý luận và pháp luật về sử dụng vốn tại các 

doanh nghiệp nhà nước. Phân tích thực trạng pháp luật Việt Nam điều chỉnh 

hoạt động sử dụng vốn tại các doanh nghiệp nhà nước; từ đó đề xuất các giải 

pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về vấn đề này. 

Từ khóa: Việt Nam ; Luật Kinh tế ; Sử dụng vốn ; Doanh nghiệp nhà nước. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 008841-2. 

85. Thực trạng pháp luật về thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp và 

thực tiễn thực hiện tại Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước 

(SCIC) / Đinh Thu Trang ; TS. Vũ Đặng Hải Yến hướng dẫn. - Hà Nội, 

2017. - 62 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu những vấn đề lý luận về thoái vốn nhà nước tại các doanh 

nghiệp và pháp luật điều chỉnh hoạt động này. Phân tích thực trạng pháp luật 

điều chỉnh hoạt động thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp có vốn nhà nước 

và thực tiễn áp dụng tại Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước 

(SCIC); từ đó đưa ra yêu cầu và một số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật về 

vấn đề này. 

Từ khóa: Việt Nam ; Luật Kinh tế ; Vốn nhà nước ; Doanh nghiệp ; Thoái vốn. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 008861-2. 

86. Tổ chức quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên 

theo pháp luật Việt Nam hiện hành / Lê Thị Hạnh ; PGS. TS. Nguyễn Thị 

Vân Anh hướng dẫn. - Hà Nội, 2017. - 83 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận và pháp luật về tổ chức quản lý công ty 

trách nhiệm hữu hạn (TNHH) hai thành viên trở lên. Phân tích thực trạng pháp 

luật về tổ chức quản lý công ty TNHH hai thành viên trở lên; 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 Kinh tế ; Công ty trách nhiệm hữu hạn. 



Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 008855-6. 

87. Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng của doanh 

nghiệp theo quy định của Bộ luật Dân sự 2015 / Nguyễn Thị Trà ; PGS. TS. 

Dương Đăng Huệ hướng dẫn. - Hà Nội, 2017. - 82 tr. ; 28 cm. 

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

vi phạm hợp đồng. Phân tích, đánh giá các quy định của Bộ luật Dân sự 2015 về 

trách nhiệm bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng của doanh nghiệp; từ đó, 

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

Từ khóa: Việt Nam ; Hợp đồng kinh tế ; Luật Kinh tế ; Doanh nghiệp ; Vi phạm 

hợp đồng ; Trách nhiệm bồi thường thiệt hại. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 008901-2. 

88. Tranh chấp về chia tài sản là quyền sử dụng đất khi vợ chồng ly hôn từ 

thực tiễn giải quyết tại Tòa án nhân dân huyện Đông Anh, thành phố Hà 

Nội / Trịnh Huỳnh Quân ; PGS. TS. Phạm Hữu Nghị hướng dẫn. - Hà Nội,  

2017. - 75 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu những vấn đề lý luận và cơ sở pháp lý về tranh chấp, giải 

quyết tranh chấp chia tài sản là quyền sử dụng đất của vợ chồng khi ly hôn. Phân 

tích thực tiễn giải quyết tranh chấp chia tài sản là quyền sử dụng đất khi vợ 

chồng ly hôn tại Tòa án nhân dân huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Đưa ra 

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

hoạt động này. 

Từ khóa: Luật Đất đai ; Quyền sử dụng đất ; Hà Nội ; Giải quyết tranh chấp ; Ly 

hôn ; Chia tài sản. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 008797-8. 

89. Xét xử sơ thẩm vụ án hành chính ở Việt Nam / Nguyễn Thị Hà ; Người 

hướng dẫn: TS. Trần Thị Hiền, TS. Nguyễn Thị Thủy. - Hà Nội,  2017. - 165 

tr. :  minh họa ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lý luận về xét xử sơ thẩm vụ án hành chính. 

Nghiên cứu thực trạng các quy định của pháp luật và thực tiễn thi hành về xét xử 

sơ thẩm vụ án hành chính ở Việt Nam hiện nay; từ đó đưa ra quan điểm, giải 



pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả của hoạt động này trong 

thực tế. 

Từ khóa: Việt Nam ; Xét xử sơ thẩm ; Luật Tố tụng hành chính ; Vụ án hành chính. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 008949-50. 

 

 

 


