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A. GIÁO TRÌNH 

1. Giáo trình Luật Hình sự Việt Nam / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Nguyễn 

Ngọc Hòa chủ biên ; Phạm Bích Học, ... [et al.]. - Hà Nội :  Công an Nhân dân,  

2018. - 470 tr. ;  21 cm. 

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

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

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

con người, quyền tự do dân chủ của công dân; xâm phạm sở hữu; các tội xâm phạm 

chế độ hôn nhân, gia đình; xâm phạm trật tự quản lý kinh tế và các tội 

phạm về môi trường. 

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

Địa chỉ tài liệu: (40): DSVGT 006734-73 ; (800): MSVGT 108846-9645. 

2. Giáo trình Vận tải và bảo hiểm trong ngoại thương / Trường Đại học Ngoại 

thương ; Trịnh Thị Thu Hương chủ biên ; Nguyễn Như Tiến, Phạm Thanh 

Hà. - Hà Nội :  Thông tin và Truyền thông,  2011. - 387 tr. :  minh họa ;  24 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Vận tải và bảo hiểm trong 

ngoại thương, gồm: vận tải và ngoại thương; các phương thức vận chuyển hàng hóa 

xuất nhập khẩu và vấn đề bảo hiểm hàng hóa khi được chuyên chở bằng đường 

biển, đường hàng không và bằng container. 

Từ khóa: Giáo trình ; Ngoại thương ; Đường hàng không ; Đường biển ; Vận tải ; 

Bảo hiểm hàng hóa. 

Địa chỉ tài liệu: (3): DSVGT 006774-6. 

 



B. SÁCH THAM KHẢO 

1. An ninh môi trường và hòa bình ở Biển Đông / Nguyễn Chu Hồi chủ biên ; 

Vũ Hải Đăng. - Hà Nội :  Thông tin và Truyền thông,  2016. - 251 tr. :  minh họa ;  

21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày khái quát về Biển Đông, các lợi ích cơ bản và những căng thẳng 

về chủ quyền trên Biển Đông. Nghiên cứu vấn đề an ninh môi trường ở Biển Đông 

và việc bảo đảm an ninh môi trường vì một Biển Đông “xanh”. 

Từ khóa: Luật Quốc tế ; Chủ quyền ; Biển Đông ; An ninh môi trường. 

Địa chỉ tài liệu: (3): DSVLQT 002221-3. 

2. Analyse comparée du droit français réformé des contrats et des règles 

matérielles du droit du commerce international / Clotilde Jourdain-Fortier, 

Marc Mignot. - Paris : Lexis Nexis, 2016. - xiii, 564 p. ; 24 cm. 

Từ khóa: Pháp ; Hợp đồng ; Thương mại quốc tế ; Cải cách pháp luật. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVP 002424. 

3. Aspects philosophiques du droit international privé / Henri Batiffol. - Paris : 

Dalloz, 2002. - 346 p. ; 24 cm. 

Từ khóa: Tư pháp quốc tế ; Triết học. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVP 002419. 

4. Business law market leader / A. Robin Widdowson. - Harlow : Pearson 

Longman, 2010. - 96 p. :  ill. ;  25 cm. 

Từ khóa: Tiếng Anh ; Ngữ pháp ; Tiếng Anh thương mại ; Từ vựng. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVA 000337. 

5. Chín mươi chín tình huống ứng phó khẩn cấp trong đời sống thường ngày / 

Nguyễn Thị Mai Hương. - Hà Nội :  Thông tin và Truyền thông,  2017. - 276 tr. :  

minh họa ;  28 cm. 

Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức cơ bản giúp phòng tránh và xử lý an toàn các 

tình huống khẩn cấp trong cuộc sống thường ngày như: tai nạn; các bệnh thường 



gặp; sự cố khi tham gia giao thông; vi phạm pháp luật; tai nạn nước, hoả hoạn, 

thiên tai. 

Từ khóa: Cẩm nang ; Kỹ năng ; Xử lý tình huống ; Tình huống khẩn cấp. 

Địa chỉ tài liệu: (3): DSVVG 000585-7. 

6. Droit de la famille / Philippe Malaurie, Hugues Fulchiron. - Issy-les-

Moulineaux : LGDJ-Lextenso, [2018]. - 874 p. ; 24 cm. 

Từ khóa: Quan hệ gia đình ; Luật Gia đình ; Pháp. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVP 002421. 

7. Droit des obligations / Philippe Malaurie, Laurent Aynès, Philippe Stoffel-

Munck. - Issy-les-Moulineaux : LGDJ-Lextenso, 2017. - 897 p. ; 24 cm. 

Từ khóa: Luật Dân sự ; Pháp ; Nghĩa vụ. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVP 002422. 

8.  roit internationa   conomique / Dominique Carreau, Patrick Juillard. - 

Paris : Dalloz, 2013. - xi, 802 p. ;  21 cm. 

Từ khóa: Đầu tư nước ngoài ; Quan hệ kinh tế quốc tế ; Quy chế thương mại. 

Địa chỉ tài liệu: . 

9. Droit international public / Jean Combacau, Serge Sur. - Issy-les-

Moulineaux [France] :  LGDJ, 2016. - xxvi, 832 p. ;  22 cm. 

Từ khóa: Luật Quốc tế. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVP 002418. 

10. Essays in private international law / Peter North. - Oxford : Clarendon 

Press; New York : Oxford University Press, 1993. - xxviii, 263 p. ; 25 cm. 

Từ khóa: Bài luận ; Anh ; Xung đột pháp luật. 

Địa chỉ tài liệu: (1): GVA 002673. 

11. EU competition law / Alison Jones, Brenda Sufrin. - Oxford :  Oxford 

University Press,  2014. - c, 1331 p. : ill. ;  25 cm. 

Từ khóa: EU ; Luật Cạnh tranh. 

Địa chỉ tài liệu: (1): GVA 002619. 



12. Intellectual property rights in the global economy / Keith E. Maskus. - 

Washington, D.C. :  Institute for International Economics,  2000. - xvii, 266 p. ;  23 cm. 

Từ khóa: Sở hữu trí tuệ ; Luật Sở hữu trí tuệ ; Sáng chế. 

Địa chỉ tài liệu: (1): GVA 002620. 

13. International investment law / Surya P. Subedi. - Oxford :  Hart Publishing,  

2016. - xxxii, 306 p. ;  25 cm. 

Từ khóa: Luật Đầu tư ; Đầu tư nước ngoài. 

Địa chỉ tài liệu: (1): GVA 002618. 

14. International sales law / Edited by Larry A. DiMatteo. - New York, NY : 

Cambridge University Press, 2014. - lv, 747 p. : ill. ; 27 cm. 

Từ khóa: Thương mại quốc tế ; Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế ; Mua bán 

hàng hóa quốc tế. 

Địa chỉ tài liệu: (1): GVA 002684. 

15. Lãnh thổ biên giới trong Luật Quốc tế và pháp luật Việt Nam / Ngô Hữu 

Phước chủ biên ; Trần Phú Vinh biên soạn. - Hà Nội :  Hồng Đức,  2017. - 

226tr. :  minh họa ;  28 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu những vấn đề lý luận và pháp lý về: lãnh thổ, biên giới quốc 

gia trong Luật Quốc tế; lãnh thổ và biên giới Việt Nam; tranh chấp và giải quyết 

tranh chấp về lãnh thổ và biên giới trong Luật Quốc tế. 

Từ khóa: Việt Nam ; Luật Quốc tế ; Giải quyết tranh chấp ; Biên giới quốc gia ; 

Tranh chấp ; Lãnh thổ quốc gia. 

Địa chỉ tài liệu: (5): DSVLQT 002229-33 ; (5): MSVLQT 004144-8. 

16. Law and administration in Europe / Edited by Paul Craig, Richard 

Rawlings. - Oxford ; New York : Oxford University Press, 2003. - xxiii, 304 p. :  

ill. ;  25 cm. 

Từ khóa: Luật Hành chính ; EU ; Anh. 

Địa chỉ tài liệu: (1): GVA 002672. 



17.   enfant d  inquant et  a justice / Jean-Pierre Rosenczveig. - Paris :  ditions 

ASH, [2016]. - 357 p. ; 24 cm. 

Từ khóa: Pháp ; Tội phạm vị thành niên ; Tội phạm. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVP 002423. 

18. Luật Hợp đồng Việt Nam - Bản án và bình luận bản án / Đỗ Văn Đại. - Hà 

Nội :  Hồng Đức, 2017. - 961 tr. ; 21 cm. 

Tóm tắt: Tập hợp và bình luận các bản án đã được công bố có nội dung liên quan 

đến các chế định pháp lý cơ bản của Luật Hợp đồng Việt Nam. 

Từ khóa: Luật Dân sự ; Việt Nam ; Hợp đồng dân sự ; Bản án ; Bình luận bản án. 

Địa chỉ tài liệu: (5): DSVLDS 002451-5 ; (5): MSVLDS 011623-7. 

19. Nghiên cứu marketing / Nguyễn Thị Hoàng Yến. - Hà Nội :  Thông tin và 

Truyền thông,  2016. - 200 tr. :  minh họa ;  24 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những kiến thức và kỹ năng cơ bản nhất về quá trình nghiên 

cứu marketing, gồm: xác định mục tiêu nghiên cứu; thiết kế dự án nghiên cứu; thu 

thập, phân tích dữ liệu và viết báo cáo kết quả nghiên cứu. 

Từ khóa: Doanh nghiệp ; Marketing. 

Địa chỉ tài liệu: (3): DSVKT 003114-6. 

20. Những dấu ấn lịch sử về Hồ Chí Minh và Đảng do Người sáng lập / Đàm 

Đức Vượng. - Hà Nội :  Thông tin và Truyền thông,  2016. - 340 tr. ;  24 cm. 

Tóm tắt: Trình bày toàn bộ quá trình hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí 

Minh; bút danh, bí danh gắn liền với cuộc đời cách mạng của Người; các tổ chức 

tiền thân của Đảng; Hội nghị thành lập Đảng và quá trình hoạt động của Đảng qua 

12 kỳ Đại hội. 

Từ khóa: Đảng Cộng sản Việt Nam ; Sự nghiệp cách mạng ; Hồ Chí Minh, 1890-

1969. 

Địa chỉ tài liệu: (5): DSVKD 001722-6 ; (5): MSVKD 002500-4. 



21. Nội luật hóa Công ước Chống tra tấn về quyền của người bị buộc tội trong 

pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam /  ương Thị Mỹ Quỳnh chủ biên ; Đinh 

Văn Đoàn. - Hà Nội :  Hồng Đức,  2017. - 227 tr. ;  21 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu những vấn đề chung về nội luật hóa Công ước Chống tra tấn 

về quyền của người bị buộc tội trong pháp luật tố tụng hình sự. Đánh giá thực trạng 

nội luật hóa Công ước Chống tra tấn về quyền của người bị buộc tội trong pháp luật 

tố tụng hình sự Việt Nam; từ đó, đưa ra một số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp 

luật tố tụng hình sự Việt Nam về vấn đề này. 

Từ khóa: Luật Tố tụng hình sự ; Nội luật hóa ; Công ước Chống tra tấn ; Việt Nam. 

Địa chỉ tài liệu: (5): DSVTHS 002908-12 ; (5): MSVTHS 009484-8. 

22. Pháp luật bảo hiểm tài sản tại Việt Nam / Nguyễn Thị Thủy. - Hà Nội :  

Hồng Đức,  2017. - 317 tr. ;  20 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận về bảo hiểm tài sản và pháp luật về bảo 

hiểm tài sản. Phân tích thực trạng các quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành 

về bảo hiểm tài sản và thực tiễn thực hiện, từ đó đưa ra định hướng nhằm hoàn 

thiện pháp luật về vấn đề này. 

Từ khóa: Luật Dân sự ; Việt Nam ; Bảo hiểm tài sản. 

Địa chỉ tài liệu: (10): DSVLDS 002426-35 ; (10): MSVLDS 011598-607. 

23. Pháp luật hợp đồng bảo hiểm con người / Nguyễn Thị Thủy chủ biên, Trần 

Quang Khải. - Hà Nội :  Hồng Đức,  2017. - 207 tr. ; 20 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận về hợp đồng bảo hiểm con người. Phân 

tích thực trạng áp dụng pháp luật hợp đồng bảo hiểm con người, từ đó đưa ra kiến 

nghị nhằm hoàn thiện pháp luật về vấn đề này. 

Từ khóa: Luật Dân sự ; Bảo hiểm nhân thọ ; Hợp đồng bảo hiểm con người. 

Địa chỉ tài liệu: (10): DSVLDS 002436-45 ; (10): MSVLDS 011608-17. 

24. Phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” về tư tưởng trong cán bộ, 

đảng viên hiện nay / Trương Minh Tuấn chủ biên. - Hà Nội :  Thông tin và 

Truyền thông,  2017. - 108 tr. :  minh họa ;  21 cm. 



Tóm tắt: Nghiên cứu một số vấn đề lý luận, thực trạng, nguyên nhân và các giải 

pháp phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” về tư tưởng trong cán bộ, đảng 

viên hiện nay. 

Từ khóa: Việt Nam ; Tư tưởng chính trị ; Cán bộ ; Đảng viên. 

Địa chỉ tài liệu: (5): DSVKD 001717-21 ; (5): MSVKD 002495-9. 

25. Principles of international environmental law / Philippe Sands, ... [et al.]. - 

Cambridge :  Cambridge University Press,  2012. - lxvi, 926 p. ; 25 cm. 

Từ khóa: Bảo vệ môi trường ; Luật Môi trường. 

Địa chỉ tài liệu: (1): GVA 002674. 

26. Quản trị tri thức trong doanh nghiệp / Đặng Thị Việt Đức, Nguyễn Thu 

Hương. - Hà Nội :  Thông tin và Truyền thông,  2016. - 163 tr. :  minh họa ;  24 cm. 

Tóm tắt: Trình bày tổng quan về tri thức và quản trị tri thức. Nghiên cứu một số nội 

dung về quản trị tri thức trong doanh nghiệp, gồm: sáng tạo tri thức, nắm bắt và mã 

hoá tri thức, chia sẻ tri thức, ứng dụng và quản lý nhân viên tri thức. 

Từ khóa: Doanh nghiệp ; Tri thức ; Quản trị tri thức. 

Địa chỉ tài liệu: (3): DSVKT 003106-8. 

27. Quyền tài phán và công nhận thi hành bản án dân sự, thương mại của Tòa 

án trong Liên minh châu Âu - Những tác động đối với công dân, pháp nhân 

Việt Nam /  ư Ngọc Bích. - TP. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí 

Minh, 2017. - 156 tr. ; 21 cm. 

Tóm tắt: Làm rõ quá trình hình thành điều ước điều chỉnh vấn đề quyền tài phán và 

công nhận, thi hành bản án của tòa án các nước thành viên EU. Nghiên cứu về 

quyền tài phán và công nhận thi hành bản án trong lĩnh vực dân sự, thương mại 

trong EU. Đánh giá những tác động của vấn đề này đối với công dân và pháp nhân 

Việt Nam. 

Từ khóa: Tư pháp quốc tế ; EU ; Quyền tài phán ; Thi hành bản án. 

Địa chỉ tài liệu: (5): DSVLTP 002224-8 ; (5): MSVLTP 004139-43. 



28. Tập quán pháp, tiền lệ pháp và việc đa đạng hóa hình thức pháp luật ở 

Việt Nam / Phan Nhật Thanh chủ biên ; Đỗ Minh Khôi, ... [et al.]. - TP. Hồ Chí 

Minh : Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh, 2017. - 285 tr. ;  21 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu lý thuyết về nguồn luật, đa dạng hóa pháp luật, cấy ghép luật; 

tập quán pháp, tiền lệ pháp; hệ thống pháp luật Việt Nam và nhu cầu bổ sung nguồn 

luật; điều kiện, yêu cầu và cách thức áp dụng luật tập quán, án lệ tại Việt Nam. 

Từ khóa: Việt Nam ; Lý luận nhà nước pháp luật ; Hình thức pháp luật ; Luật tập 

quán ; Án lệ. 

Địa chỉ tài liệu: (5): DSVLL 001480-4 ; (5): MSVLL 005966-70. 

29. Thăng  ong - Hà Nội trong mắt một người Hà Nội / Nguyễn Thừa Hỷ. - Hà 

Nội :  Thông tin và Truyền thông,  2018. - 534 tr. ;  24 cm. 

Tóm tắt: Tập hợp các bài nghiên cứu của tác giả phác họa chân thực lược sử kinh 

thành Thăng Long – Hà Nội từ thời phong kiến đến hiện tại dưới nhiều góc độ tiếp 

cận và nhiều vấn đề được đặt ra. 

Từ khóa: Việt Nam ; Lịch sử ; Hà Nội. 

Địa chỉ tài liệu: (3): DSVLS 000689-91. 

30. The Rome statute of the international criminal court : a commentary / 

Editor: Antonio Cassese, Paola Gaeta, John R.W.D. Jones. - Oxford ; New 

York : Oxford University Press, 2002. - cxl, 525 p. ;  26 cm. 

Từ khóa: Luật Quốc tế ; Tòa án hình sự quốc tế ; Quy chế Rome. 

Địa chỉ tài liệu: (1): GVA 002642. 

31. The Rome statute of the international criminal court : a commentary / . - 

Oxford ; New York : Oxford University Press, 2002. - v, 184 p. ; 26 cm. 

Từ khóa: Quy chế Rome ; Luật Quốc tế ; Tòa án hình sự quốc tế. 

Địa chỉ tài liệu: (1): GVA 002641. 

32. The Rome statute of the international criminal court : a commentary / 

Editor: Antonio Cassese, Paola Gaeta, John R.W.D. Jones. - Oxford ; New 

York : Oxford University Press, 2002. - xvi, 967 p. ;  26 cm. 



Từ khóa: Quy chế Rome ; Luật Quốc tế ; Tòa án hình sự quốc tế. 

Địa chỉ tài liệu: (1): GVA 002644. 

33. The Rome statute of the international criminal court : a commentary / 

Editor: Antonio Cassese, Paola Gaeta, John R.W.D. Jones. - Oxford ; New 

York : Oxford University Press, 2002. - xvi, 521 p. ;  26 cm. 

Từ khóa: Quy chế Rome ; Luật Quốc tế ; Tòa án hình sự quốc tế. 

Địa chỉ tài liệu: (1): GVA 002643. 

34. Thuật toán và quyền mưu / Đỗ Hoàng Linh. - Hà Nội :  Thông tin và Truyền 

thông,  2016. - 430 tr. ;  24 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu những vấn đề cơ bản về triết học phương Đông và các thuật 

toán nổi tiếng như: chiêm tinh, phong thủy, nhân tâm,… Giới thiệu nội dung một số 

binh pháp nổi tiếng thời Trung Hoa cổ; các kế sách, mưu lược của người xưa và 13 

thiên Binh pháp Tôn tử. 

Từ khóa: Trung Quốc ; Binh pháp ; Tư tưởng triết học ; Triết học phương Đông ; 

Thuật toán. 

Địa chỉ tài liệu: (3): DSVTKM 001400-2. 

35. Tìm hiểu về luật sư và nghề luật sư (Câu hỏi và bài tập tình huống) / 

Nguyễn Văn Tuân. - Hà Nội :  Hồng Đức,  2017. - 471 tr. ;  24 cm. 

Tóm tắt: Tập hợp các câu hỏi trắc nghiệm, tự luận và bài tập tình huống nghiên cứu 

về luật sư, hành nghề luật sư, đạo đức nghề luật sư, quy tắc đạo đức và ứng xử nghề 

luật sư ở Việt Nam. 

Từ khóa: Việt Nam ; Luật Hành chính ; Luật sư ; Nghề luật sư. 

Địa chỉ tài liệu: (5): DSVLHC 006798-802. 

36. United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) / Ian 

Taylor, Karen Smith. - London ; New York : Routledge, 2007. - xiv, 131 p. ;  23 cm. 

Từ khóa: Liên Hợp quốc ; Thương mại ; UNCTAD. 

Địa chỉ tài liệu: (1): GVA 002617. 



37. Vai trò của pháp luật trong quá trình hình thành nhân cách / Nguyễn Đình 

Đặng Lục. - Hà Nội :  Chính trị Quốc gia - Sự thật,  2013. - 273 tr. ;  19 cm. 

Tóm tắt: Nêu vai trò của gia đình, nhà trường và xã hội trong quá trình hình thành 

và phát triển nhân cách của người chưa thành niên. Nghiên cứu đặc điểm tâm lý, 

đặc điểm giáo dục pháp luật và những vấn đề có tính nguyên tắc trong công tác 

giáo dục pháp luật đối với người chưa thành niên. 

Từ khóa: Việt Nam ; Nhân cách ; Ý thức pháp luật ; Người chưa thành niên ; Giáo 

dục pháp luật. 

Địa chỉ tài liệu: (5): DSVLL 001475-9. 

38. Xúc tiến hội nhập kinh tế Cộng đồng ASEAN / Trần Công Thanh. - Hà 

Nội:  Thông tin và Truyền Thông,  2017. - 126 tr. :  minh họa ;  21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày khái niệm hành lang kinh tế và phân loại hành lang kinh tế 

Cộng đồng ASEAN. Đưa ra các giải pháp nhằm điều chỉnh hệ thống hạ tầng kinh tế 

kỹ thuật của Việt Nam để đáp ứng yêu cầu của thời kì hội nhập và xúc tiến hội 

nhập kinh tế Cộng đồng ASEAN. 

Từ khóa: Kinh tế ; ASEAN ; Hội nhập kinh tế. 

Địa chỉ tài liệu: (5): DSVKT 003109-13. 

39. Ý nghĩa  ịch sử và giá trị thực tiễn của "Sửa đổi lối làm việc" / Sưu tầm, 

biên soạn: Nguyễn Văn  ương, Vũ Kim Yến, Nguyễn Thị Bình. - Hà Nội :  

Thông tin và Truyền thông,  2016. - 255 tr. ;  24 cm. 

Tóm tắt: Trình bày hoàn cảnh ra đời, nội dung và ý nghĩa lịch sử của tác phẩm 

“Sửa đổi lối làm việc”. Giới thiệu một số bài viết về nội dung tác phẩm này và một 

số chuyện kể về phong cách làm việc của Hồ Chí Minh. 

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh ; Công tác cán bộ ; Đạo đức cách mạng ; Lối 

sống; Phong cách làm việc. 

Địa chỉ tài liệu: (5): DSVKD 001727-31 ; (5): MSVKD 002505-9. 

 

 


