
1 
 

   TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI 

TRUNG TÂM THÔNG TIN – THƯ VIỆN 

 

THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 6/2018 

A. GIÁO TRÌNH 

1. Giáo trình Luật Dân sự / Nguyễn Ngọc Điện. - Hà Nội :  Đại học Quốc gia 

TP. Hồ Chí Minh,  2017. - 326 tr. ; 24 cm. 

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

những vấn đề chung; cá nhân, pháp nhân; giao dịch dân sự, đại diện, thời hạn, 

thời hiệu; tài sản, quyền đối với tài sản, xác lập quyền sở hữu, chế độ pháp lý về 

bất động sản và các hình thức sở hữu đặc biệt. 

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

Địa chỉ tài liệu: (10): DSVGT 006777-86. 

2. Giáo trình Marketing căn bản / Hoàng Thị Phương Thảo chủ biên ; Đoàn Thị 

Mỹ Hạnh, Lê Khoa Nguyên. - Hà Nội : Nông nghiệp, 2013. - 240 tr. :  minh họa ;  27 cm. 

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

lịch sử hình thành, khái niệm, chiến lược marketing; môi trường marketing; hệ 

thống thông tin marketing; lựa chọn thị trường mục tiêu, định vị sản phẩm; hành vi 

khách hàng; chiến lược sản phẩm, phân phối, chiêu thị và giá. 

Từ khóa: Giáo trình ; Marketing, Việt Nam. 

Địa chỉ tài liệu: (10): DSVGT 006817-26. 

3. Giáo trình Xây dựng văn bản pháp luật / Trường Đại học Luật Hà Nội ; 

Đoàn Thị Tố Uyên chủ biên ; Hoàng Minh Hà, Trần Thị Vượng, Cao Kim 

Oanh. - Hà Nội :  Tư pháp,  2017. - 322 tr. ;  21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Xây dựng văn bản pháp 

luật, gồm: khái quát về văn bản pháp luật; quy trình xây dựng, ngôn ngữ, hình 

thức, nội dung của văn bản pháp luật; kiểm tra, rà soát, xử lí và soạn thảo một số 

văn bản pháp luật điển hình. 

Từ khóa: Văn bản pháp luật ; Soạn thảo văn bản ; Giáo trình ; Việt Nam. 

Địa chỉ tài liệu: (30): DSVGT 006787-816. 
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B. SÁCH THAM KHẢO 

1. Bảo lưu điều ước quốc tế - Khía cạnh pháp luật và thực tiễn / Nguyễn Thị 

Kim Ngân chủ biên ; Nguyễn Toàn Thắng, ... [et al.]. - Hà Nội :  Lao động,  

2018. - 346 tr. ;  19 cm. 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lý luận về bảo lưu điều ước quốc tế. Nghiên 

cứu các quy định của pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam về bảo lưu điều 

ước quốc tế. Phân tích thực tiễn bảo lưu điều ước quốc tế của Việt Nam và một 

số quốc gia trong một số lĩnh vực cụ thể. 

Từ khóa: Luật Quốc tế ; Điều ước quốc tế ; Bảo lưu điều ước quốc tế. 

Địa chỉ tài liệu: (10): DSVLQT 002234-43 ; (30): MSVLQT 004149-78. 

2. Biện pháp khẩn cấp tạm thời trong tố tụng dân sự Việt Nam / Trần 

Phương Thảo. - Hà Nội :  Lao động,  2018. - 163 tr. ;  21 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu một số vấn đề lý luận về biện pháp khẩn cấp tạm thời trong 

tố tụng dân sự Việt Nam. Đánh giá thực trạng các quy định của Bộ luật Tố tụng dân 

sự năm 2015 về biện pháp khẩn cấp tạm thời và thực tiễn áp dụng; từ đó, đề xuất 

một số yêu cầu và kiến nghị nhằm hoàn thiện quy định của pháp luật về vấn đề này. 

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

Địa chỉ tài liệu: (10): DSVTDS 002933-42 ; (20): MSVTDS 009489-508. 

3. Bình luận khoa học Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 / Phạm Mạnh 

Hùng chủ biên ; Nguyễn Đức Hạnh, Nguyễn Xuân Hưởng. - Hà Nội :  Lao 

động,  2018. - 838 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Bình luận khoa học Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 liên quan đến: 

những quy định chung; khởi tố, điều tra vụ án hình sự; truy tố; xét xử vụ án hình 

sự; thi hành bản án, quyết định của Tòa án; xét lại bản án và quyết định đã có 

hiệu lực pháp luật; thủ tục đặc biệt; hợp tác quốc tế và các điều khoản thi hành. 

Từ khóa: Việt Nam ; Bình luận khoa học ; Luật Tố tụng hình sự ; Bộ luật Tố 

tụng hình sự 2015. 

Địa chỉ tài liệu: (10): DSVTHS 002943-52 ; (10): MSVTHS 009509-18. 
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4. Bình luận một số quy định trong Bộ luật Dân sự năm 2015 có liên quan 

trực tiếp đến hoạt động công chứng / Tuấn Đạo Thanh chủ biên ; Bùi Ngọc 

Tú, ... [et al.]. - Hà Nội :  Tư pháp,  2017. - 447 tr. ;  21 cm. 

Tóm tắt: Bình luận một số quy định trong Bộ luật Dân sự năm 2015 có liên quan 

trực tiếp đến hoạt động công chứng, gồm: vấn đề pháp lý xoay quanh chủ thể là 

cá nhân; chủ thể hộ gia đình, tổ hợp tác, tổ chức khác không có tư cách pháp 

nhân; ủy quyền với tư cách là một hình thức đại diện; quyền khác đối với tài 

sản; biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ và chế định thừa kế. 

Từ khóa: Luật Dân sự ; Việt Nam ; Bộ luật Dân sự 2015 ; Công chứng. 

Địa chỉ tài liệu: (10): DSVLDS 002466-75 

5. Chế tài phạt vi phạm và bồi thường thiệt hại theo Luật Thương mại Việt 

Nam / Lê Văn Tranh. - Hà Nội :  Tư pháp,  2017. - 299 tr. ;  21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận về chế tài trong thương mại. Nghiên 

cứu chế tài phạt vi phạm và chế tài buộc bồi thường thiệt hại; từ đó, đưa ra một 

số nhận xét và kiến nghị nhằm hoàn thiện các chế tài này trong Luật Thương 

mại năm 2005. 

Từ khóa: Việt Nam ; Luật Thương mại ; Phạt vi phạm ; Bồi thường thiệt hại ; Chế tài. 

Địa chỉ tài liệu:  (10): DSVLKT 007044-53. 

6. English for law in higher education studies: course book / Jeremy 

Walenn. - Reading : Garnet Publishing, 2012. - 136 p. : ill. ;28 cm. + 2 CD. 

Từ khóa: Ngữ pháp ; Kỹ năng nói ; Tiếng Anh pháp lý ; Kỹ năng nghe ; Kỹ 

năng viết ; Kỹ năng đọc. 

Địa chỉ tài liệu: (9): DSVA 000328 , DSVA 000329-30, DSVACD1 000328-30, 

DSVACD2 000328-30. 

7. English for law in higher education studies: teacher's book / Jeremy 

Walenn. - Reading : Garnet Publishing, 2012. - 265 p. : ill. ; 28 cm. + 2 CD. 

Từ khóa: Ngữ pháp ; Kỹ năng nghe ; Kỹ năng viết ; Tiếng anh pháp lý ; Kỹ năng 

đọc ; Kỹ năng nói. 

Địa chỉ tài liệu: (6): DSVA 000331-6. 



4 
 

8. Giới và phát triển / Thái Thị Ngọc Dư. - TP. Hồ Chí Minh, [2017]. - 160 tr.:  

minh họa ;  21 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu về giới và chiến lược phát triển giới, gồm các nội dung: 

tổng quan về phụ nữ học và khoa học về giới; sự phân công lao động theo giới; 

nhu cầu giới; phụ nữ trong phát triển; công ước quốc tế về sự xóa bỏ mọi hình 

thức phân biệt đối xử với phụ nữ và quyền của phụ nữ; phân tích giới;…. 

Từ khóa: Phát triển ; Phụ nữ ; Giới tính ; Giới. 

Địa chỉ tài liệu: (10): DSVXH 001889-98. 

9. Kỹ năng học tập / Đoàn Thị Mỹ Hạnh chủ biên ; Nguyễn Thị Thủy, ... [ et 

al.]. - TP. Hồ Chí Minh, [2013]. - 124tr. :  minh họa ;  27 cm. 

Tóm tắt: Giới thiệu các phương pháp học tập và cách tự rèn luyện các kỹ năng học 

đại học theo phương thức đào tạo từ xa, gồm: cách thức thích nghi với sự thay đổi; 

thiết lập mục tiêu học tập; quản lý thời gian; tự rèn luyện kỹ năng đọc hiểu, kỹ năng 

lắng nghe và ghi bài giảng; tự rèn luyện kỹ năng ôn tập, làm bài thi. 

Từ khóa: Phương pháp học tập ; Giáo dục ; Kỹ năng. 

Địa chỉ tài liệu: (10): DSVVG 000588-97. 

10. Kỹ năng nghiệp vụ Hội thẩm - Dùng trong xét xử các vụ án hình sự / Vũ 

Hoài Nam chủ biên ; Nguyễn Thị Mai, Trần Huy Đức, Lê Ngọc Thạnh. - Hà 

Nội :  Tư pháp,  2017. - 300 tr. ;  21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề cơ bản mà Hội thẩm cần quan tâm khi xét xử 

các vụ án hình sự. Nghiên cứu những kỹ năng cơ bản của Hội thẩm khi tham gia 

xét xử các vụ án hình sự và các loại tội phạm cụ thể. 

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

Địa chỉ tài liệu: (10): DSVTHS 002963-72 ; (10): MSVTHS 009529-38 

11. Lịch sử nhà nước và pháp luật / Dương Hồng Thị Phi Phi chủ biên ; 

Phạm Huy Tiến, Nguyễn Đình Sơn. - Hà Nội :  Công an Nhân dân,  2017. - 

199 tr. ; 24 cm. 

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

pháp luật, gồm: lịch sử nhà nước và pháp luật ở các quốc gia điển hình trên thế 
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giới qua các kiểu nhà nước khác nhau; lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam 

từ khi hình thành cho đến năm 1945. 

Từ khóa: Việt Nam ; Pháp luật ; Nhà nước ; Lịch sử ; Thế giới. 

Địa chỉ tài liệu: (10): DSVLSN 001505-14. 

12. Luật Bảo vệ môi trường (Có hiệu lực thi hành từ 01/01/2015) / Quốc hội 

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. - Hà Nội :  Tư pháp,  2016. - 147 

tr. ;  19 cm. 

Tóm tắt: Trình bày toàn văn Luật Bảo vệ môi trường năm 2014, gồm: quy định 

chung và những quy định cụ thể về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi 

trường chiến lược, đánh giá tác động của môi trường và kế hoạch bảo vệ môi 

trường; bảo vệ môi trường trong khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên; ứng 

phó biến đổi khi hậu; bảo vệ môi trường biển, hải đảo… và điều khoản thi hành. 

Từ khóa: Việt Nam ; Văn bản quy phạm pháp luật ; Bảo vệ môi trường ; Luật 

Bảo vệ môi trường 2014 ; Luật Môi trường. 

Địa chỉ tài liệu: (10): DSVLMT 007054-63. 

13. Luật Đất đai / Võ Công Nhị. - TP. Hồ Chí Minh : Trường Đại học Mở 

thành phố Hồ Chí Minh, [2017]. - 335 tr. ;  24 cm. 

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

quan hệ pháp luật đất đai; các nguyên tắc cơ bản, chế độ quản lý thông tin, dữ 

liệu, chế độ tài chính về đất đai; điều phối đất đai; quyền, nghĩa vụ của người sử 

dụng đất theo Luật Đất đai; các thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai; các 

biện pháp bảo đảm thực thi Luật Đất đai và giải quyết tranh chấp đất đai. 

Từ khóa: Việt Nam ; Luật Đất đai. 

Địa chỉ tài liệu: (10): DSVLDD 007024-33. 

14. Luật Hành chính Việt Nam / Nguyễn Thị Nhàn chủ biên ; Lương Thị 

Thu Hương. - Hà Nội :  Công an Nhân dân,  2016. - 379 tr. ;  24 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Luật Hành chính Việt 

Nam, gồm: quy phạm pháp luật hành chính; nguyên tắc, hình thức và phương 

pháp quản lý hành chính nhà nước; quy chế pháp lý của cơ quan hành chính nhà 
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nước; quy chế pháp lý hành chính của cán bộ, công chức, viên chức, tổ chức xã 

hội, cá nhân; thủ tục hành chính; tố tụng hành chính;… 

Từ khóa: Việt Nam ; Luật Hành chính. 

Địa chỉ tài liệu: (10): DSVLHC 006813-22. 

15. Luật Hiến pháp Việt Nam / Trần Thị Mai Phước. - Hà Nội :  Hồng Đức,  

2018. - 468 tr. :  minh họa ;  24 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Luật Hiến pháp Việt 

Nam, gồm: chế độ chính trị; quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của 

công dân; chính sách kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ, 

môi trường; quốc tịch Việt Nam; chế độ bầu cử; bộ máy nhà nước; Quốc hội;…. 

Từ khóa: Việt Nam ; Luật Hiến pháp. 

Địa chỉ tài liệu: (10): DSVLHP 006803-12. 

16. Luật Hình sự Việt Nam / Phạm Thanh Tú chủ biên ; Nguyễn Thị Thu 

Hương. - Hà Nội :  Lao động,  2016. - 287 tr. ;  24 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu về Luật Hình sự Việt Nam, liên quan đến những nội dung: 

khái niệm, nguyên tắc, cấu tạo, hiệu lực của Luật Hình sự Việt Nam; tội phạm; 

cấu thành tội phạm; đồng phạm; những trường hợp loại trừ trách nhiệm hình sự; 

trách nhiệm hình sự, hình phạt; các tội về xâm phạm sở hữu, xâm phạm trật tự 

quản lý kinh tế và tội phạm về chức vụ. 

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

Địa chỉ tài liệu: (10): DSVLHS 002190-9. 

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

Hà Nội :  Hồng Đức,  2017. - 990 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 002446-50 ; (5): MSVLDS 011618-22. 

18. Luật Quản lý, sử dụng tài sản công (Có hiệu lực thi hành từ 01/01/2018)/ 

Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. - Hà Nội :  Tư pháp,  

2018. - 151 tr. ;  19 cm. 
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Tóm tắt: Trình bày toàn văn Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 2017, gồm: quy 

định chung và những quy định cụ thể về nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan 

nhà nước đối với tài sản công; chế độ quản lý, sử dụng tài sản công tại cơ quan, 

tổ chức, đơn vị; chế độ quản lý, sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng, tài sản công tại 

doanh nghiệp,… và điều khoản thi hành. 

Từ khóa: Tài sản ; Văn bản quy phạm pháp luật ; Luật Tài chính ; Quản lý  tài 

sản công ; Sử dụng tài sản công. 

Địa chỉ tài liệu: (10): DSVLHC 006833-42 

19. Luật Sở hữu trí tuệ / Nguyễn Thanh Hùng. - TP. Hồ Chí Minh,  [2017]. - 

390 tr. :  minh họa ;  24 cm. 

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

gồm: khái niệm, đặc điểm của quyền sở hữu trí tuệ; quyền tác giả và các quyền 

liên quan đến quyền tác giả; quyền sở hữu công nghiệp; đăng ký kiểu dáng công 

nghiệp; bảo hộ nhãn hiệu; chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp; bảo vệ quyền 

sở hữu trí tuệ. 

Từ khóa: Luật Dân sự ; Sở hữu trí tuệ ; Quyền tác giả ; Luật Sở hữu trí tuệ ; Quyền 

sở hữu trí tuệ. 

Địa chỉ tài liệu: (10): DSVLDS 002456-65. 

20. Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (Có hiệu lực thi hành từ 01/01/2018) / Quốc 

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

71 tr. ;  19 cm. 

Tóm tắt: Trình bày toàn văn Luật Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016, gồm: quy 

định chung và những quy định cụ thể về: quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo; hoạt 

động tín ngưỡng; tổ chức tôn giáo; hoạt động tôn giáo; hoạt động xuất bản, giáo 

dục, y tế, bảo trợ xã hội của tổ chức tôn giáo; tài sản của cơ sở tín ngưỡng, tổ 

chức tôn giáo; quản lý nhà nước và xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tín 

ngưỡng, tôn giáo và điều khoản thi hành. 

Từ khóa: Việt Nam ; Luật Hành chính ; Văn bản quy phạm pháp luật ; Tín 

ngưỡng; Tôn giáo. 

Địa chỉ tài liệu: (10): DSVLHC 006843-52  
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21. Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (Có hiệu lực thi hành từ 

01/07/2018) / Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. - Hà Nội:  

Tư pháp,  2017. - 122 tr. ;  19 cm. 

Tóm tắt: Trình bày toàn văn Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 

2017, gồm quy định chung và những quy định cụ thể về: phạm vi trách nhiệm 

bồi thường của Nhà nước; thiệt hại được bồi thường; cơ quan giải quyết bồi 

thường; thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường; kinh phí bồi thường, thủ tục chi 

trả; trách nhiệm hoàn trả; trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong công tác 

bồi thường nhà nước và điều khoản thi hành. 

Từ khóa: Luật Dân sự ; Việt Nam ; Văn bản quy phạm pháp luật ; Trách nhiệm 

bồi thường ; Nhà nước ; Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 2017. 

Địa chỉ tài liệu: (10): DSVLHC 006853-62. 

22. Luật Trợ giúp pháp lý (Có hiệu lực thi hành từ 01/01/2018) / Quốc hội nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. - Hà Nội :  Tư pháp,  2017. - 54 tr. ;  19 cm. 

Tóm tắt: Trình bày toàn văn Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017, gồm: quy định 

chung và những quy định cụ thể về người được trợ giúp pháp lý, quyền và nghĩa vụ 

của người được trợ giúp pháp lý; tổ chức thực hiện, người thực hiện trợ giúp pháp 

lý, quyền và nghĩa vụ của tổ chức thực hiện, người thực hiện trợ giúp pháp lý. 

Từ khóa: Việt Nam ; Văn bản quy phạm pháp luật ; Luật Trợ giúp pháp lý 2017. 

Địa chỉ tài liệu: (10): DSVLHC 006823-32 

23. Mô hình xây dựng pháp luật trong nhà nước pháp quyền từ lý luận đến 

thực tiễn / Lê Hồng Hạnh chủ biên ; Nguyễn Văn Cương, ... [et al.]. - Hà 

Nội:  Tư pháp,  2017. - 486 tr. ;  24 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận về nhà nước pháp quyền và pháp luật 

trong nhà nước pháp quyền. Nghiên cứu các mô hình xây dựng pháp luật ở một 

số quốc gia trên thế giới, pháp luật trong nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam, mô hình xây dựng pháp luật ở Việt Nam qua các thời kỳ phát triển. 

Từ khóa: Việt Nam ; Nhà nước pháp quyền ; Xây dựng pháp luật ; Lý luận nhà 

nước pháp luật. 

Địa chỉ tài liệu: (10): DSVLL 001515-24; (10): MSVLL 005971-80. 
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24. Nghiên cứu marketing / Trần Tuấn Anh chủ biên. - Hà Nội : Thống kê,  

2014. - 286 tr. ;  27 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những kiến thức căn bản về nghiên cứu marketing, gồm: nghiên 

cứu khám phá, nghiên cứu mô tả, chọn mẫu, thiết kế thang đo, thiết kế bảng câu hỏi, 

phân tích dữ liệu, nghiên cứu thực nghiệm và báo cáo nghiên cứu marketing. 

Từ khóa: Marketing ; Nghiên cứu marketing. 

Địa chỉ tài liệu: (10): DSVKT 003177-86. 

25. Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin. Phần 1 / Nguyễn 

Minh Tuấn. - TP. Hồ Chí Minh :  Trường Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh,  2018. 

- 84 tr. ;  25 cm. 

Tóm tắt: Giới thiệu khái quát về môn học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa 

Mác - Lênin. Nghiên cứu một số nội dung của triết học Mác - Lênin, gồm: chủ nghĩa 

duy vật biện chứng, phép biện chứng duy vật và chủ nghĩa duy vật lịch sử. 

Từ khóa: Chủ nghĩa Mác - Lênin ; Triết học Mác - Lênin. 

Địa chỉ tài liệu: (10): DSVTKM 001413-22. 

26. Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin. Phần 2 / Nguyễn Minh 

Tuấn chủ biên ; Nguyễn Khánh Vân, Trần Nguyên Ký, Nguyễn Giang Châu. - 

TP. Hồ Chí Minh :  Trường Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh,  2018. - 196 tr.;  24 cm. 

Tóm tắt: Trình bày các học thuyết kinh tế của chủ nghĩa Mác - Lênin về phương 

thức sản xuất tư bản chủ nghĩa, gồm: học thuyết giá trị, học thuyết giá trị thặng 

dư, học thuyết kinh tế về chủ nghĩa tư bản độc quyền và chủ nghĩa tư bản độc 

quyền nhà nước. Nghiên cứu lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin về chủ nghĩa xã 

hội: sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và cách mạng xã hội chủ nghĩa; 

những vấn đề chính trị - xã hội có tính quy luật trong tiến trình cách mạng xã hội 

chủ nghĩa; chủ nghĩa xã hội hiện thực và triển vọng. 

Từ khóa: Chủ nghĩa xã hội ; Học thuyết kinh tế ; Chủ nghĩa Mác - Lênin ; Kinh tế chính trị. 

Địa chỉ tài liệu: (10): DSVTKM 001423-32. 

27. Paragraph writing (Viết 1) / Le Phuong Thao. - TP. Hồ Chí Minh :  Trường 

Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh,  2018. - 133 tr. ;  24 cm. 

Từ khóa: Tiếng Anh ; Kỹ năng viết ; Đoạn văn. 
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Địa chỉ tài liệu: (10): DSVA 000287-96. 

28. Pháp luật đại cương / Bùi Ngọc Tuyền chủ biên ; Phạm Thanh Tú, Lương 

Thị Thu Hương ; Trần Anh Thục Đoan. – TP. Hồ Chí Minh. - 315 tr. ;  24 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Pháp luật đại cương, gồm: 

khái niệm cơ bản về Nhà nước; Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

các khái niệm cơ bản về pháp luật; hình thức pháp luật; các ngành luật chủ yếu 

trong hệ thống pháp luật Việt Nam. 

Từ khóa: Việt Nam ; Pháp luật ; Nhà nước ; Hệ thống pháp luật; Lý luận nhà nước pháp luật. 

Địa chỉ tài liệu: (10): DSVLL 001485-94. 

29. Pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán / Nguyễn Thị Cát 

Tường. - TP. Hồ Chí Minh, 2018. - 64 tr. : minh họa ; 24 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán, gồm: 

khái niệm, đặc điểm, phân loại chứng khoán; địa vị pháp lý của các chủ thể tham 

gia vào thị trường chứng khoán; pháp luật về chào bán chứng khoán, về hoạt động 

giao dịch trên thị trường chứng khoán; quản lý nhà nước trong lĩnh vực chứng 

khoán và thị trường chứng khoán. 

Từ khóa: Chứng khoán ; Thị trường chứng khoán ; Luật Tài chính ; Việt Nam. 

Địa chỉ tài liệu: (10): DSVLTC 007034-43. 

30. Pháp luật về môi giới bất động sản ở Việt Nam / Doãn Hồng Nhung chủ 

biên ; Trần Thị Mỹ Hạnh. - Hà Nội :  Tư pháp,  2017. - 171 tr. ;  21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề chung về môi giới bất động sản ở Việt Nam. 

Nghiên cứu thực trạng pháp luật điều chỉnh hoạt động môi giới bất động sản ở Việt 

Nam và thực tiễn thi hành. Trên cơ sở đó, đề xuất 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 Đất đai ; Môi giới bất động sản ; Bất động sản. 

Địa chỉ tài liệu: (10): DSVLDD 007064-73; (10): MSVLDD 016825-34 

31. Quan hệ công chúng / Vân Thị Hồng Loan chủ biên ; Nguyễn Hoàng Sinh, 

Nguyễn Ngọc Đan Thanh. - Hà Nội :  Lao động,  2016. - 248 tr. :  minh họa ;  24 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những nội dung cơ bản về quan hệ công chúng (PR), gồm: 

nguồn gốc, khái niệm, chức năng PR; phương pháp quản lý PR hiệu quả; cách thức 
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quan hệ với báo chí; phương pháp ngăn ngừa khủng hoảng; công tác truyền thông 

trong nội bộ tổ chức doanh nghiệp; đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm xã hội của tổ 

chức dưới góc độ PR và các vấn đề pháp lý trong lĩnh vực PR tại Việt Nam. 

Từ khóa: Nghệ thuật giao tiếp ; Quan hệ công chúng ; Truyền thông ; Việt Nam. 

Địa chỉ tài liệu: (10): DSVKT 003239-48. 

32. Quản trị bán hàng / Hà Thị Thùy Dương. - TP. Hồ Chí Minh : Kinh tế 

TP. Hồ Chí Minh, 2017. - 238 tr. :  minh họa ;  24 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu về quản trị bán hàng, gồm một số nội dung: khái niệm bán 

hàng và quản trị bán hàng; kỹ năng bán hàng; những tình huống bán hàng đặc 

biệt; giám đốc bán hàng; dự báo bán hàng, thiết lập chỉ tiêu, ngân sách; quản lý 

năng suất khu vực bán hàng; xây dựng, quản lý lực lượng bán hàng và quản trị 

bán hàng trong thế kỷ 21. 

Từ khóa: Kinh doanh ; Bán hàng ; Quản trị bán hàng ; Việt Nam. 

Địa chỉ tài liệu: (10): DSVKT 003187-96. 

33. Quản trị nhân lực / Tạ Thị Hồng Hạnh chủ biên ; Vũ Việt Hằng. - Hà 

Nội :  Lao động,  2016. - 304 tr. :  minh họa ;  24 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu về quản trị nhân lực, gồm một số nội dung: khái niệm quản 

trị nhân lực; phân tích công việc; hoạch định nhân lực; tuyển dụng; hội nhập, 

đào tạo, phát triển; đánh giá hiệu quả làm việc; hệ thống lương, thưởng, phúc lợi 

và quan hệ lao động. 

Từ khóa: Lao động ; Nhân lực ; Quản trị nhân lực ; Việt Nam. 

Địa chỉ tài liệu: (10): DSVKT 003197-206. 

34. Steps to conduct your research / Pham Vu Phi Ho. - TP. HCM :  Ho Chi 

Minh City Publishing House of Economics,  2015. - 183 p. :  ill. ;  24 cm. 

Từ khóa: Phương pháp nghiên cứu. 

Địa chỉ tài liệu: (10): DSVA 000262-71. 

35. Tâm lý học đại cương / Trần Thị Thanh Trà. - TP. Hồ Chí Minh :  Đại 

học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh,  2017. – 144 tr. :  minh họa ;  24 cm. 

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

gồm: khái niệm, bản chất, phương pháp nghiên cứu trong tâm lý học; hoạt động, 
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giao tiếp, ý thức; hoạt động nhận thức; cảm xúc, tình cảm; ý chí; nhân cách và 

sự hình thành nhân cách. 

Từ khóa: Tâm lý học ; Tâm lý ; Việt Nam. 

Địa chỉ tài liệu: (10): DSVTKM 001403-12. 

36. Thủ tục tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm / Nguyễn Ngọc Kiện. - 

Hà Nội :  Tư pháp,  2017. - 351 tr. ;  21 cm. 

Tóm tắt: Khái quát về thủ tục tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm. Nghiên 

cứu pháp luật tố tụng hình sự một số nước trên thế giới về thủ tục tranh tụng tại 

phiên tòa hình sự sơ thẩm và rút ra kinh nghiệm đối với Việt Nam. Phân tích 

thực trạng pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam hiện hành về thủ tục tranh tụng tại 

phiên tòa hình sự sơ thẩm và thực tiễn áp dụng; từ đó, đề xuất giải pháp nhằm 

đảm bảo tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm. 

Từ khóa: Việt Nam ; Luật Tố tụng hình sự ; Phiên tòa hình sự sơ thẩm ; Thủ tục tranh tụng. 

Địa chỉ tài liệu: (10): DSVTHS 002953-62; (10): MSVTHS 009519-28 

37. Tiền tệ - Ngân hàng / Nguyễn Minh Kiều. - Hà Nội :  Lao Động,  2016. - 

344 tr. : minh họa ; 24 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu những vấn đề cơ bản về tiền tệ và ngân hàng, gồm: chế độ 

tiền tệ; các thị trường tài chính; hệ thống ngân hàng; ngân hàng thương mại; tín 

dụng, lãi suất; hoạt động thanh toán qua ngân hàng; các tổ chức tín dụng phi 

ngân hàng; phát hành tiền; các học thuyết tiền tệ; lạm phát; chính sách tiền tệ; 

tiền tệ và ngân hàng quốc tế. 

Từ khóa: Tiền tệ ; Ngân hàng ; Thị trường tài chính ; Việt Nam. 

Địa chỉ tài liệu: (10): DSVKT 003207-16. 

38. Translation and interpretation 1 / Pham Vu Phi Ho. - TP. Hồ Chí Minh, 

2017. - 95 tr. ;  24 cm. 

Từ khóa: Tiếng Anh ; Phiên dịch ; Biên dịch. 

Địa chỉ tài liệu: (10): DSVA 000297-306. 

39. Tư tưởng Hồ Chí Minh / Nguyễn Thị Mộng Tuyền. - TP. Hồ Chí Minh, 

[2015]. - 141 tr. ; 24 cm. 
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Tóm tắt: Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh, 

gồm: quá trình hình thành, phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; tư tưởng Hồ Chí 

Minh về vấn đề dân tộc, cách mạng giải phóng dân tộc; tư tưởng Hồ Chí Minh 

về chủ nghĩa xã hội, con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; tư 

tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam, về đại đoàn kết dân tộc;…. 

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh ; Đảng Cộng sản Việt Nam ; Giải phóng dân 

tộc ; Đại đoàn kết dân tộc ; Việt Nam. 

Địa chỉ tài liệu: (10): DSVKD 001742-51. 

40. Văn hóa doanh nghiệp / Trần Việt Hùng, Tạ Thị Hồng Hạnh. - TP. Hồ 

Chí Minh, [2017]. - 110 tr. :  minh họa ;  24 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Văn hóa doanh nghiệp, 

gồm: khái niệm, các lớp cấu thành và vai trò của văn hóa doanh nghiệp; ảnh 

hưởng của văn hóa dân tộc đến văn hóa doanh nghiệp; các mô hình phân tích 

văn hóa doanh nghiệp; mô hình khung giá trị cạnh tranh; văn hóa doanh nghiệp 

và đạo đức kinh doanh. 

Từ khóa: Kinh doanh ; Văn hóa ; Văn hóa doanh nghiệp. 

Địa chỉ tài liệu: (10): DSVVG 000598-607. 

41. Xã hội học / Nguyễn Xuân Nghĩa. - TP. Hồ Chí Minh :  Đại học Quốc gia 

TP. Hồ Chí Minh,  2017. - 383 tr. ;  24 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu một số nội dung về xã hội học, gồm: lịch sử hình thành và 

phát triển khoa học xã hội, các lĩnh vực nghiên cứu của xã hội học; các phương 

pháp, kỹ thuật trong nghiên cứu xã hội; xã hội và văn hóa; quá trình xã hội hóa; tổ 

chức xã hội và mạng lưới xã hội; phân tầng xã hội và di động xã hội; định chế xã hội. 

Từ khóa: Xã hội ; Xã hội học. 

Địa chỉ tài liệu: (10): DSVXH 001899-908. 
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C. ĐỀ TÀI KHOA HỌC 

1. Áp dụng pháp luật hình sự trong xét xử một số tội xâm phạm tính mạng, 

sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con người / Trường Đại học Luật Hà 

Nội ; Cao Thị Oanh chủ nhiệm đề tài ; Mai Thị Thanh Nhung thư ký đề tài; 

Lê Thị Diễm Hằng, … [et al.]. - Hà Nội,  2017. - 254 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Phân tích, đánh giá thực tiễn áp dụng quy định của Bộ luật Hình sự và 

các văn bản hướng dẫn liên quan trong việc xét xử một số tội xâm phạm tính 

mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con người; chỉ ra những nội dung 

thống nhất và chưa thống nhất trong việc áp dụng quy định của pháp luật hình 

sự về các tội này; từ đó, đề xuất một số giải pháp nhằm khắc phục những hạn 

chế, tồn tại đã chỉ ra. Tập hợp 7 chuyên đề liên quan đến nội dung nghiên cứu 

của đề tài. 

Từ khóa: Việt Nam ; Luật Hình sự ; Tội phạm ; Áp dụng pháp luật ; Xét xử. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVDKH 000381. 

2. Các tội phạm về hàng giả theo pháp luật hình sự Việt Nam / Trường Đại 

học Luật Hà Nội ; Chủ nhiệm đề tài: Lê Đăng Doanh, Phạm Tài Tuệ ; 

Nguyễn Thành Long thư ký đề tài. - Hà Nội,  2017. - 165 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu những quan điểm lý luận khác nhau về tội sản xuất, buôn 

bán hàng giả. Đánh giá khái quát tình hình tội phạm về sản xuất, buôn bán hàng 

giả ở Việt Nam trong giai đoạn 2012 - 2016; chỉ ra những vướng mắc trong thực 

tiễn áp dụng các quy định của pháp luật hình sự về định tội danh, định khung 

hình phạt đối với tội sản xuất, buôn bán hàng giả; từ đó, đề xuất các giải pháp 

nhằm nâng cao hiệu quả áp dụng hình phạt đối với nhóm tội phạm này. Tập hợp 

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

Từ khóa: Việt Nam ; Luật Hình sự ; Tội phạm ; Buôn bán hàng giả ; Sản xuất hàng giả. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVDKH 000385. 

3. Luật Nuôi con nuôi – Thực tiễn thi hành và giải pháp hoàn thiện / Trường 

Đại học Luật Hà Nội ; Nguyễn Phương Lan chủ nhiệm đề tài ; Bế Hoài Anh thư 

ký đề tài ; Nguyễn Thị Lan, … [et al.]. - Hà Nội,  2017. - 212 tr. :  minh họa ;  28 cm. 
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Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận chung về pháp luật nuôi con nuôi. 

Nghiên cứu các quy định của pháp luật về điều kiện nuôi con nuôi, trình tự, thủ 

tục giải quyết việc nuôi con nuôi trong nước và nuôi con nuôi có yếu tố nước 

ngoài. Đánh giá thực tiễn thi hành Luật Nuôi con nuôi ở Việt Nam trong thời gian 

qua; từ đó, đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thi 

hành pháp luật về vấn đề này. Tập hợp 6 chuyên đề liên quan đến nội dung nghiên 

cứu của đề tài. 

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

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVDKH 000384. 

4. Nghiên cứu đưa nội dung pháp luật về giá vào giảng dạy tại Trường Đại 

học Luật Hà Nội / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Trần Vũ Hải chủ nhiệm 

đề tài ; Đào Ánh Tuyết thư ký đề tài ; Nguyễn Văn Truyền, … [et al.]. - Hà 

Nội,  2017. - 380 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn để đưa pháp luật về giá vào giảng 

dạy tại Trường Đại học Luật Hà Nội với tư cách một môn học. Nghiên cứu nội 

dung môn học Pháp luật về giá trong giảng dạy chương trình đào tạo cử nhân 

luật tại Trường Đại học Luật Hà Nội. Tập hợp 9 chuyên đề liên quan đến nội 

dung nghiên cứu của đề tài. 

Từ khóa: Luật Tài chính ; Nội dung giảng dạy ; Pháp luật về giá ; Việt Nam. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVDKH 000388. 

5. Nghiên cứu so sánh chế định doanh nghiệp xã hội trong hệ thống pháp 

luật của một số nước trên thế giới và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam / 

Nguyễn Toàn Thắng chủ nhiệm đề tài ; Phạm Quý Đạt thư ký đề tài ; Phạm 

Minh Trang, … [et al.]. - Hà Nội,  2017. - 196 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày tổng quan về doanh nghiệp xã hội. Nghiên cứu sự tương 

đồng và khác biệt giữa các chế định doanh nghiệp xã hội ở một số nước thuộc 

châu Âu, châu Mỹ và châu Á; từ đó rút ra bài học kinh nghiệm cho việc hoàn 

thiện các quy định pháp luật tương ứng của Việt Nam. Tập hợp 5 chuyên đề liên 

quan đến nội dung nghiên cứu của đề tài. 

Từ khóa: Doanh nghiệp ; Luật So sánh ; Doanh nghiệp xã hội ; Luật Kinh tế. 
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Địa chỉ tài liệu: (1): DSVDKH 000389. 

6. Nghiên cứu so sánh pháp luật phòng, chống tham nhũng của một số quốc 

gia châu Á đáp ứng yêu cầu sửa đổi những vấn đề trọng tâm của Luật 

Phòng, chống tham nhũng Việt Nam / Đào Lệ Thu chủ nhiệm đề tài ; Đặng 

Thị Hồng Tuyến thư ký đề tài ; Phạm Minh Trang, … [et al.]. - Hà Nội,  

2017. - 273 tr. :  minh họa ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề chung về nghiên cứu so sánh pháp luật phòng, 

chống tham nhũng của một số quốc gia châu Á trong bối cảnh sửa đổi Luật 

Phòng, chống tham nhũng của Việt Nam. So sánh những chế định cơ bản về 

phòng ngừa và xử lý tham nhũng trong pháp luật của một số quốc gia châu Á; từ 

đó, đưa ra đề xuất đối với việc sửa đổi Luật Phòng, chống tham nhũng của Việt 

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

Từ khóa: Việt Nam ; Luật So sánh ; Châu Á ; Phòng chống tham nhũng ; Luật 

Hành chính. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVDKH 000387. 

7. Pháp luật về người cao tuổi và việc bảo vệ người cao tuổi trong gia đình 

Việt Nam hiện nay / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Ngô Thị Hường chủ 

nhiệm đề tài ; Bế Hoài Anh thư ký đề tài ; Bùi Thị Mừng, … [et. al]. - Hà 

Nội,  2017. - 205 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận chung về pháp luật người cao tuổi. 

Phân tích thực trạng pháp luật và thực tiễn thực hiện pháp luật về người cao tuổi 

và bảo vệ người cao tuổi trong gia đình ở Việt Nam hiện nay; từ đó, đưa ra kiến 

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

đến nội dung nghiên cứu của đề tài. 

Từ khóa: Việt Nam ; Luật Hôn nhân gia đình ; Người cao tuổi ; Luật Hôn nhân 

và gia đình. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVDKH 000383. 

8. Quá trình phát triển pháp luật đất đai Việt Nam từ năm 1945 đến nay / 

Trường Đại học Luật Hà Nội ; Nguyễn Quang Tuyến chủ nhiệm đề tài ; Đỗ 
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Xuân Trọng thư ký đề tài ; Trần Thị Minh Châu, Nguyễn Đình Bồng, 

Nguyễn Thị Thu Hồng. - Hà Nội,  2017. - 248 tr. :  minh họa ;  28 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu quá trình phát triển hệ thống pháp luật đất đai Việt Nam 

trong hơn 70 năm (từ năm 1945 – nay). Đánh giá thực trạng pháp luật đất đai 

Việt Nam từ năm 1945 đến nay về chế định sở hữu đất đai, quản lý nhà nước về 

đất đai và sử dụng đất đai. Trên cơ sở đó, kiến nghị các giải pháp nhằm hoàn 

thiện và phát triển hệ thống pháp luật đất đai Việt Nam trong thời gian tới. Tập 

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

Từ khóa: Việt Nam ; Luật Đất đai. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVDKH 000382. 

9. Thực hiện dân chủ trong hoạt động của Trường Đại học Luật Hà Nội đáp 

ứng yêu cầu xây dựng trường trọng điểm đào tạo cán bộ về pháp luật – 

Thực trạng và giải pháp / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Ngọ Văn Nhân 

chủ nhiệm đề tài ; Trần Thị Hồng Thúy, Đặng Đình Thái, Nguyễn Thanh 

Hương. - Hà Nội,  2017. - 181 tr. :  minh họa ;  28 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn thực hiện quy chế dân chủ trong 

hoạt động của Trường Đại học Luật Hà Nội đáp ứng yêu cầu xây dựng trường 

trọng điểm đào tạo cán bộ về pháp luật; từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm tiếp 

tục đẩy mạnh thực hiện dân chủ trong hoạt động của Trường Đại học Luật Hà Nội. 

Từ khóa: Dân chủ ; Quy chế dân chủ ; Thực hiện dân chủ ; Trường Đại học Luật Hà Nội ; 

Luật Hành chính ; Việt Nam. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVDKH 000386. 

 

 


