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THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 7/2018 

A. GIÁO TRÌNH 

 

1. Giáo trình Giới thiệu ngành Kinh doanh quốc tế / Trường Đại học Kinh tế - 

Luật. Khoa Kinh tế đối ngoại ; Huỳnh Thị Thúy Giang chủ biên ; Nguyễn 

Công Hòa, Nguyễn Văn Nên. - TP. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí 

Minh, 2017. - 564 tr. : minh họa ; 24 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Giới thiệu ngành Kinh 

doanh quốc tế, gồm: tổng quan về hoạt động kinh doanh quốc tế và cơ hội nghề 

nghiệp của sinh viên sau khi tốt nghiệp ngành Kinh doanh quốc tế; phương pháp 

học tập, kỹ năng, thái độ và năng lực thực hành nghề nghiệp của cử nhân kinh 

doanh quốc tế. 

Từ khóa: Giáo trình ; Kinh doanh quốc tế ; Kinh tế ; Việt Nam. 

Địa chỉ tài liệu: (10): DSVGT 006837-46. 

2. Giáo trình Khoa học điều tra hình sự / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Bùi 

Kiên Điện chủ biên ; Nguyễn Thủ Thanh, ... [et al.]. - Hà Nội :  Công an nhân 

dân,  2017. - 256 tr. ;  21 cm.  

Tóm tắt: Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Khoa học điều tra hình sự, 

gồm: đối tượng, nhiệm vụ của Khoa học điều tra hình sự; dấu vết hình sự; bảo vệ 

và khám nghiệm hiện trường; hỏi cung bị can; lấy lời khai người làm chứng; khám 

xét; thực nghiệm điều tra; trưng cầu giám định và tổ chức điều tra vụ án hình sự. 

Từ khóa: Giáo trình ; Điều tra hình sự ; Khoa học điều tra hình sự ; Việt Nam 

Địa chỉ tài liệu: Tài liệu số, tham khảo trực tuyến tại http://thuvien.hlu.edu.vn 

3. Giáo trình Lí luận chung về nhà nước và pháp luật / Trường Đại học Luật 

Hà Nội ; Chủ biên: Nguyễn Minh Đoan, Nguyễn Văn Năm ; Nguyễn Văn 

Động, ... [et al.]. - Hà Nội :  Tư pháp,  2017. - 496 tr. ;  22 cm. 

http://thuvien.hlu.edu.vn/


Tóm tắt: Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Lí luận chung về nhà nước 

và pháp luật, gồm: nguồn gốc và kiểu nhà nước; bản chất, chức năng, hình thức 

của nhà nước; nguồn gốc và kiểu pháp luật; bản chất, vai trò, hình thức và nguồn 

của pháp luật; quy phạm pháp luật; vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lí,…. 

Từ khóa: Việt Nam ; Pháp luật ; Giáo trình ; Nhà nước ; Lý luận nhà nước pháp luật. 

Địa chỉ tài liệu: Tài liệu số, tham khảo trực tuyến tại http://thuvien.hlu.edu.vn 

4. Giáo trình Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng / Trường Đại học Luật 

Hà Nội ; Nguyễn Thị Vân Anh chủ biên ; Nguyễn Văn Cương, ... [et al.]. - Hà 

Nội :  Công an nhân dân,  2014. - 220 tr. ;  21 cm.  

Tóm tắt: Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Luật Bảo vệ quyền lợi 

người tiêu dùng, gồm: những vấn đề lí luận về bảo vệ người tiêu dùng và pháp luật 

bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; thiết chế bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; trách 

nhiệm của tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ đối với người tiêu dùng; 

chế tài xử lí đối với các hành vi vi phạm pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu 

dùng; phương thức giải quyết tranh chấp giữa người tiêu dùng với tổ chức, cá nhân 

kinh doanh. 

Từ khóa: Giáo trình ; Người tiêu dùng ; Quyền lợi người tiêu dùng ; Luật Bảo vệ 

quyền lợi người tiêu dùng; Việt Nam. 

Địa chỉ tài liệu: Tài liệu số, tham khảo trực tuyến tại http://thuvien.hlu.edu.vn 

5. Giáo trình Luật Cạnh tranh / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Nguyễn Thị 

Vân Anh chủ biên ; Trần Thị Bảo Ánh, ... [et al.]. - Hà Nội :  Công an Nhân 

dân, 2018. - 423 tr. ;  21 cm. 

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

những vấn đề chung; căn cứ xác định hành vi hạn chế cạnh tranh; pháp luật về 

kiểm soát thỏa thuận hạn chế cạnh tranh; kiểm soát hành vi lạm dụng vị trí thống 

lĩnh thị trường, vị trí độc quyền; kiểm soát tập trung kinh tế; cạnh tranh không lành 

mạnh; tố tụng cạnh tranh, thủ tục miễn trừ và xử lí vi phạm pháp luật cạnh tranh. 

Từ khóa: Việt Nam ; Giáo trình ; Luật Cạnh tranh. 

Địa chỉ tài liệu: Tài liệu số, tham khảo trực tuyến tại http://thuvien.hlu.edu.vn 

http://thuvien.hlu.edu.vn/
http://thuvien.hlu.edu.vn/
http://thuvien.hlu.edu.vn/


6. Giáo trình Luật Dân sự Việt Nam / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Chủ 

biên: Đinh Văn Thanh, Nguyễn Minh Tuấn ; Vũ Thị Hồng Yến, ... [et al.]. - 

Hà Nội :  Công an Nhân dân,  2018. - 355 tr. ;  21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Luật Dân sự học phần 1, 

gồm: khái niệm; quan hệ pháp luật dân sự; giao dịch dân sự, đại diện, thời hạn, 

thời hiệu; quyền sở hữu và các quyền khác đối với tài sản; quyền thừa kế. 

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

Địa chỉ tài liệu: Tài liệu số, tham khảo trực tuyến tại http://thuvien.hlu.edu.vn 

7. Giáo trình Luật Dân sự Việt Nam / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Chủ 

biên: Đinh Văn Thanh, Nguyễn Minh Tuấn ; Trần Thị Huệ, ... [et al.]. - Hà 

Nội :  Công an Nhân dân,  2018. - 368 tr. ; 21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Luật Dân sự học p hần 2, 

gồm: nghĩa vụ dân sự, hợp đồng dân sự; hứa thưởng, thi có giải; nghĩa vụ hoàn trả 

do chiếm hữu, sử dụng tài sản, được lợi về tài sản không có căn cứ pháp luật; trách 

nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng. 

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

Địa chỉ tài liệu: Tài liệu số, tham khảo trực tuyến tại http://thuvien.hlu.edu.vn 

8. Giáo trình Luật Hành chính Việt Nam / Trường Đại học Luật Hà Nội ; 

Trần Minh Hương chủ biên ; Nguyễn Mạnh Hùng, ... [et al.]. - Hà Nội :  Công 

an Nhân dân,  2018. - 606 tr. ;  22 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề chung của môn học Luật Hành chính, gồm: khái 

quát về Luật Hành chính và quản lý nhà nước; quy phạm và quan hệ pháp luật hành 

chính; các nguyên tắc cơ bản của quản lí hành chính nhà nước; thủ tục hành chính, 

cải cách hành chính... Phân tích cụ thể về quản lí nhà nước trong một số lĩnh vực: 

hải quan, tài sản nhà nước, dân số và lao động, văn hóa, khoa học và công nghệ. 

Từ khóa: Việt Nam ; Luật Hành chính ; Giáo trình. 

Địa chỉ tài liệu: Tài liệu số, tham khảo trực tuyến tại http://thuvien.hlu.edu.vn 

9. Giáo trình Luật Lao động Việt Nam / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Lưu 

Bình Nhưỡng chủ biên ; Đỗ Ngân Bình, ... [et al.]. - Hà Nội :  Công an Nhân 

dân,  2018. - 599 tr. ;  22 cm. 

http://thuvien.hlu.edu.vn/
http://thuvien.hlu.edu.vn/
http://thuvien.hlu.edu.vn/


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

quát về Luật Lao động Việt Nam, quan hệ pháp luật, cơ chế ba bên, việc làm, học 

nghề, hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, chế độ tiền lương, thời gian 

làm việc, thời gian nghỉ ngơi, bảo hộ lao động, tranh chấp lao động và giải quyết 

tranh chấp lao động, đình công và giải quyết đình công. 

Từ khóa: Việt Nam ; Giáo trình ; Luật Lao động. 

Địa chỉ tài liệu: Tài liệu số, tham khảo trực tuyến tại http://thuvien.hlu.edu.vn 

10. Giáo trình Luật Môi trường / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Chủ biên: Lê 

Hồng Hạnh, Vũ Thu Hạnh ; Nguyễn Văn Phương, ... [et al.]. - Hà Nội :  Công 

an Nhân dân,  2018. - 507 tr. ;  22 cm. 

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

pháp luật về kiểm soát ô nhiễm, suy thoái, sự cố môi trường; pháp luật về bảo tồn 

đa dạng sinh học, đánh giá môi trường; pháp luật về kiểm soát ô nhiễm không khí, 

nước, suy thoái đất, suy thoái rừng, suy thoái nguồn thủy sinh, nguồn gen; pháp luật 

về bảo tồn di sản; thực thi các công ước quốc tế về kiểm soát ô nhiễm ở Việt Nam. 

Từ khóa: Việt Nam ; Giáo trình ; Môi trường ; Luật Môi trường. 

Địa chỉ tài liệu: Tài liệu số, tham khảo trực tuyến tại http://thuvien.hlu.edu.vn  

11. Giáo trình Luật Quốc tế / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Lê Mai Anh chủ biên 

; Hoàng Ly Anh, ... [et al.]. - Hà Nội :  Công an Nhân dân,  2018. - 511 tr. ;  22 cm. 

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

niệm, nguyên tắc và chủ thể của Luật Quốc tế; Luật Điều ước quốc tế; các vấn đề 

về dân cư, quyền con người, lãnh thổ trong Luật Quốc tế; Luật Biển quốc tế, Luật 

Hàng không quốc tế, Luật Vũ trụ quốc tế,… 

Từ khóa: Luật Quốc tế ; Giáo trình. 

Địa chỉ tài liệu: Tài liệu số, tham khảo trực tuyến tại http://thuvien.hlu.edu.vn 

12. Giáo trình Luật so sánh / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Nguyễn Quốc 

Hoàn chủ biên ; Phạm Trí Hùng, ... [et al.]. - Hà Nội :  Công an Nhân dân,  

2017. - 552 tr. ;  21 cm. 

http://thuvien.hlu.edu.vn/
http://thuvien.hlu.edu.vn/


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

vấn đề chung về Luật So sánh; một số dòng họ pháp luật cơ bản trên thế giới và hệ 

thống pháp luật của một số quốc gia ở Châu Á. 

Từ khóa: Giáo trình ; Luật So sánh. 

Địa chỉ tài liệu: Tài liệu số, tham khảo trực tuyến tại http://thuvien.hlu.edu.vn 

13. Giáo trình Luật Thuế Việt Nam / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Phạm Thị 

Giang Thu chủ biên ; Nguyễn Văn Tuyến, Nguyễn Thị Ánh Vân, Vũ Văn 

Cương. - Hà Nội :  Công an Nhân dân,  2018. - 408 tr. ;  21 cm.  

Tóm tắt: Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Luật Thuế Việt Nam, 

gồm: những vấn đề chung; pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; thuế tiêu 

thụ đặc biệt; thuế giá trị gia tăng; thuế thu nhập; pháp luật thuế đối với đất đai; xử 

lí vi phạm và giải quyết tranh chấp trong lĩnh vực thuế. 

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

Địa chỉ tài liệu: Tài liệu số, tham khảo trực tuyến tại http://thuvien.hlu.edu.vn  

14. Giáo trình Luật Thương mại Việt Nam / Trường Đại học Luật Hà Nội ; 

Chủ biên: Nguyễn Viết Tý, Nguyễn Thị Dung ; Nguyễn Thị Vân Anh, ... [et 

al.]. - Hà Nội :  Tư pháp,  2018. - 392 tr. ;  21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Luật Thương mại Việt 

Nam học phần 2, gồm: những vấn đề chung về Luật Thương mại Việt Nam; địa vị 

pháp lý của các chủ thể kinh doanh trong nền kinh tế; quy chế pháp lý về thành lập 

doanh nghiệp, tổ chức lại, giải thể, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã; hoạt động 

thương mại và hợp đồng trong hoạt động thương mại; giải quyết tranh chấp thương 

mại ngoài Tòa án 

Từ khóa: Giáo trình; Việt Nam; Luật Thương mại. 

Địa chỉ tài liệu: Tài liệu số, tham khảo trực tuyến tại http://thuvien.hlu.edu.vn 

15. Giáo trình Luật Thương mại Việt Nam / Trường Đại học Luật Hà Nội ; 

Chủ biên: Nguyễn Viết Tý, Nguyễn Thị Dung ; Nguyễn Thị Vân Anh, ... [et 

al.]. - Hà Nội :  Tư pháp,  2018. - 500 tr. ;  22 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Luật Thương mại Việt 

Nam học phần 1, gồm: những vấn đề chung về Luật Thương mại Việt Nam; địa vị 

http://thuvien.hlu.edu.vn/
http://thuvien.hlu.edu.vn/


pháp lý của doanh nghiệp tư nhân, hộ kinh doanh, công ty hợp danh, công ty cổ phần, 

công ty trách nhiệm hữu hạn, doanh nghiệp nhà nước, hợp tác xã; quy chế pháp lý về 

thành lập doanh nghiệp, tổ chức lại, giải thể, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã. 

Từ khóa: Việt Nam ; Giáo trình ; Luật Thương mại. 

Địa chỉ tài liệu: Tài liệu số, tham khảo trực tuyến tại http://thuvien.hlu.edu.vn 

16. Giáo trình Luật Tố tụng hành chính Việt Nam / Trường Đại học Luật Hà 

Nội ; Chủ biên: Hoàng Văn Sao, Nguyễn Phúc Thành ; Trần Thị Hiền, ... [et 

al.]. - Hà Nội :  Công an Nhân dân,  2014. - 456 tr. ;  21 cm.  

Tóm tắt: Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Luật Tố tụng hành chính, 

gồm: khóa học Luật Tố tụng hành chính và ngành luật tố tụng hành chính Việt 

Nam; nguyên tắc cơ bản trong tố tụng hành chính Việt Nam; thẩm quyền xét xử vụ 

án hành chính của Tòa án nhân dân; cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố 

tụng; người tham gia tố tụng; chứng cứ, chứng minh trong tố tụng hành chính; khởi 

kiện và thụ lí vụ án hành chính; thủ tục sơ thẩm, phúc thẩm, giám đốc thẩm và tái 

thẩm vụ án hành chính; thi hành bản án, quyết định của Tòa án. 

Từ khóa: Giáo trình ; Luật Tố tụng hành chính ; Việt Nam. 

Địa chỉ tài liệu: Tài liệu số, tham khảo trực tuyến tại http://thuvien.hlu.edu.vn  

17. Giáo trình Quản trị chuỗi cung ứng / Trường Đại học Kinh tế - Luật. 

Khoa Kinh tế đối ngoại ; Huỳnh Thị Thúy Giang chủ biên ; Chung Từ Bảo 

Như. - TP. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 2017. - 353 tr. :  

minh họa ;  24 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Quản trị chuỗi cung ứng, 

gồm: tổng quan về chuỗi cung ứng, các nhân tố trong chuỗi cung ứng, hoạt động 

logistics và giá trị khách hàng, quản trị vận tải hàng hóa, thiết kế mạng lưới, thu mua 

và chiến lược thu mua, chuỗi cung ứng bền vững và tương lai của chuỗi cung ứng,… 

Từ khóa: Kinh tế ; Giáo trình ; Chuỗi cung ứng ; Quản trị chuỗi cung ứng ; Việt Nam. 

Địa chỉ tài liệu: (10): DSVGT 006827-36. 

18. Giáo trình Quản trị học / Trường Đại học Kinh tế - Luật. Khoa Quản trị 

kinh doanh ; Phạm Thế Tri. - TP. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí 

Minh, 2017. - 415 tr. :  minh họa ;  28 cm. 

http://thuvien.hlu.edu.vn/


Tóm tắt: Trình bày những vấn đề cơ bản của Quản trị học, gồm: tổng quan về quản 

trị học; sự phát triển của lý thuyết quản trị; thông tin và quản trị thông tin; quyết 

định và quá trình ra quyết định; các chức năng của quản trị học (chức năng hoạch 

định, chức năng tổ chức, chức năng lãnh đạo, chức năng kiểm tra). 

Từ khóa: Giáo trình ; Lãnh đạo ; Quản trị kinh doanh ; Quản trị học ; Việt Nam. 

Địa chỉ tài liệu: (10): MSVGT 109646-55. 

19. Giáo trình Tội phạm học / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Lê Thị Sơn chủ 

biên ; Dương Tuyết Miên, ... [et al.]. - Hà Nội :  Công an Nhân dân,  2017. - 228 

tr. ;  21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những nội dung cơ bản của môn Tội phạm học, gồm: khái 

niệm, nhiệm vụ, quá trình hình thành và phát triển của tội phạm học; tình hình tội 

phạm; nguyên nhân của tội phạm; nhân thân người phạm tội; nạn nhân của tội 

phạm và phòng ngừa tội phạm. 

Từ khóa: Việt Nam ; Tội phạm ; Giáo trình ; Tội phạm học. 

Địa chỉ tài liệu: Tài liệu số, tham khảo trực tuyến tại http://thuvien.hlu.edu.vn 

 

 

B. SÁCH THAM KHẢO 

TIẾNG VIỆT 

1. Bánh xe khứ quốc / Phan Trần Chúc. - Hà Nội :  Hồng Đức,  2015. - 211 tr. ;  21 cm. 

Từ khóa: Việt Nam ; Văn học ; Truyện lịch sử. 

Địa chỉ tài liệu: (3): DSVVH 000957-9. 

2. Công tác kiểm tra, xử lý, rà soát văn bản quy phạm pháp luật / Tạp chí Dân 

chủ và Pháp luật ; Đồng Ngọc Ba, ... [et al.]. - Hà Nội :  Tư pháp,  2017. - 199 

tr.;  24 cm. 

Tóm tắt: Tập hợp các bài viết về bản chất, vai trò, đặc điểm của công tác kiểm tra, 

xử lý, rà soát văn bản quy phạm pháp luật; thực trạng hoạt động kiểm tra văn bản 

tại Bộ, ngành, địa phương và đưa ra một số giải pháp đổi mới hoạt động kiểm tra 

văn bản quy phạm pháp luật trong thời gian tới. 

http://thuvien.hlu.edu.vn/


Từ khóa: Việt Nam ; Luật Hành chính ; Văn bản quy phạm pháp luật ; Xử lý văn 

bản ; Kiểm tra văn bản ; Rà soát văn bản. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVLHC 006863. 

3. Hành vi khách hàng / Võ Thị Ngọc Thúy chủ biên ; Nguyễn Khánh Trung, 

Đặng Ngọc Bích, Quách Vĩnh Lộc. - TP. Hồ Chí Minh :  Đại học Quốc gia TP. 

Hồ Chí Minh,  2017. - 259 tr. :  minh họa ;  24 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những kiến thức cơ bản về khách hàng và hành vi khách hàng; 

diễn biến tâm lý ở một người trước và trong quá trình dẫn đến quyết định hành vi 

tiêu dùng cuối cùng; các yếu tố văn hóa, xã hội tác động đến tâm lý, hành vi của 

khách hàng. 

Từ khóa: Việt Nam ; Kinh tế ; Hành vi khách hàng ; Khách hàng. 

Địa chỉ tài liệu: (10): DSVKT 003249-58. 

4. Hoàng Việt hộ luật . - Hà Nội :  Hồng Đức,  2015. - 561 tr. ;  21 cm. 

Tóm tắt: Giới thiệu nguồn gốc, nội dung và vai trò của Bộ luật Dân sự được áp 

dụng ở Trung kỳ thời Pháp thuộc. 

Từ khóa: Luật Dân sự ; Việt Nam ; Bộ luật Dân sự ; Trung kỳ ; Thời kì thuộc Pháp. 

Địa chỉ tài liệu: (3): DSVLDS 002476-8. 

5. Lê triều Lý thị - Sự tích Lý Công Uẩn / Phạm Minh Kiên. - Hà Nội :  Hồng 

Đức,  2015. - 455 tr. ;  21 cm. 

Từ khóa: Việt Nam ; Văn học ; Tiểu thuyết lịch sử ; Chế độ phong kiến. 

Địa chỉ tài liệu: (3): DSVVH 000960-2. 

6. 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. 

7. Ngô Vương Quyền / Trần Thanh Mại. - Hà Nội :  Hồng Đức,  2015. - 182 tr. ;  21 cm. 

Từ khóa: Việt Nam ; Văn học ; Truyện lịch sử. 

Địa chỉ tài liệu: (3): DSVVH 000954-6. 



8. Ngôn ngữ văn hóa giao tiếp / Nguyễn Huy Cẩn, ... [et al.] ; Dịch: Trần Thị 

Lan, ... [et al.] ; Lược thuật: Đinh Nguyên Khuê, ... [et al.]. - Hà Nội :  Thông 

tin Khoa học Xã hội,  2002. - 408 tr. ;  19 cm. 

Tóm tắt: Tập hợp các bài viết nghiên cứu về mối quan hệ giữa ngôn ngữ với dân 

tộc và văn hóa, các hình thái “giao tiếp xuyên văn hóa”; mối quan hệ giữa ngôn 

ngữ - xã hội – giao tiếp, quan hệ giữa ngôn ngữ và sự phát triển của tâm lý, một số 

phương diện ngữ dụng học của phát ngôn. 

Từ khóa: Văn hóa ; Ngôn ngữ học ; Giao tiếp ; Ngôn ngữ ; Việt Nam. 

Địa chỉ tài liệu: (3): DSVVG 000608-10. 

9. Những vấn đề mũi nhọn trong nghiên cứu triết học đương đại / Yi Junqing, 

... [et al.] ; Nguyễn Như Diệm dịch ; Hồ Sĩ Quý giới thiệu. - Hà Nội :  Khoa học 

Xã hội,  2008. - 218 tr. ;  21 cm. 

Tóm tắt: Tập hợp các bài viết nghiên cứu một số vấn đề của triết học Trung Quốc 

đương đại, gồm: triết học hướng vào vấn đề, triết học hậu triết học, đạo đức Nho 

gia trong bối cảnh toàn cầu hóa, vấn đề và tương lai của logic học,…. 

Từ khóa: Trung Quốc ; Triết học; Triết học đương đại 

Địa chỉ tài liệu: (3): DSVTKM 001433-5. 

10. Pháp luật về quản trị công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt 

Nam / Lê Vũ Nam chủ biên ; Châu Quốc An, Lưu Minh Sang, Lê Hà Diễm 

Châu. - TP. Hồ Chí Minh :  Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh,  2017. - 258 tr. :  

minh họa ;  24 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu những vấn đề lý luận cơ bản về hoạt động niêm yết chứng 

khoán và mô hình quản trị công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán. Phân 

tích, đánh giá các quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành về Hội đồng quản 

trị, Đại hội đồng cổ đông và Ban kiểm soát trong quản trị công ty niêm yết trên thị 

trường chứng khoán. Trên cơ sở đó, đưa ra kiến nghị và đề xuất nhằm hoàn thiện 

pháp luật về vấn đề này. 

Từ khóa: Việt Nam ; Thị trường chứng khoán ; Luật Kinh tế ; Công ty ; Quản trị 

công ty ; Niêm yết chứng khoán. 

Địa chỉ tài liệu: (10): DSVLKT 007074-83. 



11. Quyền chọn của nhà đầu tư và vai trò của Chính phủ trong việc giảm 

thiểu tổn thất do bất đối xứng thông tin trên thị trường chứng khoán Việt 

Nam / Phạm Đức Chính chủ biên ; Trần Thị Thu Trang. - TP. Hồ Chí Minh :  

Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh,  2017. - 235 tr. :  minh họa ;  24 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề cơ bản về bất đối xứng thông tin, các nguyên tắc 

giao dịch của thị trường; thị trường chứng khoán, bất đối xứng thông tin và quyền 

chọn của nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán. Phân tích thực trạng bất đối xứng 

thông tin trên thị trường chứng khoán Việt Nam từ năm 2000 đến nay; từ đó, đề 

xuất một số giải pháp nhằm khắc phục và hạn chế tình trạng này. 

Từ khóa: Thị trường chứng khoán ; Kinh tế ; Nhà đầu tư ; Bất đối xứng thông tin ; 

Việt Nam. 

Địa chỉ tài liệu: (10): DSVKT 003259-68. 

12. Sử học Trung Quốc trước gạch nối hai thế kỷ / Lin Gan Cyan, ... [et al.] ; 

Dịch: Hoàng Ngọc Diễm, ... [et al.]. - Hà Nội : Thông tin Khoa học Xã hội, 2000. 

- 376 tr. ;  19 cm. 

Tóm tắt: Tập hợp 8 bài viết giới thiệu những thành tựu, đổi mới trong công tác 

nghiên cứu lịch sử ở Trung Quốc thế kỷ XX và triển vọng của nó ở thế kỷ XXI. 

Từ khóa: Trung Quốc ; Lịch sử ; Nghiên cứu lịch sử. 

Địa chỉ tài liệu: (3): DSVLS 000692-4. 

13. Tang thương ngẫu lục / Phạm Đình Hổ, Nguyễn Án ; Trúc Khê dịch. - Hà 

Nội :  Hồng Đức,  2015. - 230 tr. ;  19 cm. 

Từ khóa: Việt Nam ; Văn học ; Truyện lịch sử. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVVH 000967-8. 

14. Tôn giáo và đời sống hiện đại / Kuznecov V., ... [et al.]. - Hà Nội :  Khoa học 

Xã hội,  2004. - 608 tr. ;  19 cm. 

Tóm tắt: Tập hợp các bài viết nghiên cứu về đặc trưng lịch sử, quá trình hình 

thành, truyền bá và phát triển của các tôn giáo lớn ở Trung Quốc; thực trạng tôn 

giáo và chính sách tôn giáo của Đảng Cộng sản và Nhà nước Trung Quốc. 

Từ khóa: Trung Quốc ; Tín ngưỡng ; Tôn giáo. 

Địa chỉ tài liệu: (3): DSVTKM 001436-8. 



15. Trọng tài quốc tế / Nigel Blackaby, ... [et al.]. - Hà Nội :  Thanh niên,  2018. 

- 889 tr. :  minh họa ;  25 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu những vấn đề cơ bản về trọng tài quốc tế, gồm: khái quát về 

trọng tài quốc tế; thỏa thuận trọng tài; Luật Áp dụng; thành lập và tổ chức Hội 

đồng Trọng tài; quyền hạn, nghĩa vụ và thẩm quyền của Hội đồng Trọng tài; tiến 

hành tố tụng Trọng tài; phán quyết trọng tài. 

Từ khóa: Tư pháp quốc tế ; Giải quyết tranh chấp ; Trọng tài quốc tế ; Trọng tài. 

Địa chỉ tài liệu: (3): DSVLTP 002244-6 ; (5): MSVLTP 004179-83. 

16. Việt Nam Lê Thái Tổ / Nguyễn Chánh Sắt. - Hà Nội :  Hồng Đức,  2015. - 

358 tr. ;  21 cm. 

Từ khóa: Việt Nam ; Văn học ; Truyện lịch sử ; Lê Thái Tổ. 

Địa chỉ tài liệu: (4): DSVVH 000963-6. 

17. Xây dựng và tổ chức chương trình đào tạo đại học và sau đại học theo 

cách tiếp cận CDIO / Chủ biên: Phùng Xuân Nhạ, Vũ Anh Dũng ; Vũ Thanh 

Hương. - Hà Nội :  Đại học Quốc gia Hà Nội,  2011. - 267 tr. ;  24 cm. 

Tóm tắt: Trình bày cơ sở khoa học và thực tiễn của cách tiếp cận CDIO trong việc 

xây dựng và tổ chức chương trình đào tạo đại học và sau đại học. Nghiên cứu việc 

áp dụng cách tiếp cận CDIO cải tiến chương trình đào tạo ngành kinh tế đối ngoại 

tại Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội. 

Từ khóa: Việt Nam ; Chương trình đào tạo ; CDIO ; Tổ chức chương trình đào tạo; 

Xây dựng chương trình đào tạo. 

Địa chỉ tài liệu: (10): DSVVG 000611-20 ; (20): MSVVG 000934-53. 

18. Xây dựng xã hội nhường nhịn / Phan Tân. - Hà Nội :  Hội Nhà văn,  2017. - 

176 tr. ;  21 cm. 

Tóm tắt: Phân tích có hệ thống về xã hội nhường nhịn và xã hội thiếu nhường nhịn, 

nguyên nhân sự thiếu nhường nhịn trong ứng xử của người Việt Nam hiện nay; từ 

đó đề ra phương thức xây dựng xã hội nhường nhịn ở nước ta trong thời gian tới. 

Từ khóa: Việt Nam ; Văn hóa ; Xã hội ; Văn hóa ứng xử. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVXH 001952-3. 

 



TIẾNG ANH 

1. Classics of public administration / Jay M. Shafritz, Albert C. Hyde . - 627 

p.; 24 cm. 

Từ khóa: Hành chính công ; Chính sách công. 

Địa chỉ tài liệu: (1): GVA 002651. 

2. Constitutional law and the criminal justice system / J. Scott Harr, ... [et al.]. 

- Boston, MA :  Cengage Learning,  2014. - 528 p. ; 21.4 cm. 

Từ khóa: Luật Hiến pháp ; Mỹ ; Tư pháp hình sự ; Tố tụng hình sự ; Quyền công dân. 

Địa chỉ tài liệu: (1): GVA 002457. 

3. Dictionary of legal terms / Steven H . Gifis. - Hauppauge, N.Y. : Barron's 

Educational Series, c2008. - xii, 575 p. ; 18 cm. 

Từ khóa: Từ điển ; Mỹ ; Từ điển pháp luật; Thuật ngữ pháp lý.  

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVTC 001102. 

4. Law office skills / Linda L. Edwards. - Clifton Park, NY : Thomson/Delmar 

Learning, 2003. - xiv, 274 p. : ill. ; 23 cm. 

Từ khóa: Văn phòng luật sư ; Mỹ ; Trợ giúp pháp lý ; Kỹ năng hành nghề. 

Địa chỉ tài liệu: (1): GVA 002144. 

5. Legal English / Rupert Haigh. - Milton Park, Abingdon, Oxon ; New York : 

Routledge-Cavendish, 2009. - xii, 330 p. : ill. ; 24 cm. 

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

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVA 000339. 

6. Legal English / William McKay and Helen E. Charlton. - Harlow : Pearson 

Education Limited,  2005. - 188 p. ;  28 cm. 

Từ khóa: Pháp luật ; Tiếng Anh ; Anh. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVA 000345. 

7. Legal methods and systems / Carl F. Stychin, Linda Mulcahy. - London : 

Thomson : Sweet & Maxwell, 2010. - xxv, 424 p. : ill. ; 25 cm. 

Từ khóa: Pháp luật ; Anh ; Phương pháp nghiên cứu. 

Địa chỉ tài liệu: (1): GVA 002646. 



8. Legal writing / Richard K. Neumann, Jr., Sheila Simon. - New York, NY : 

Aspen Publishers, 2011. - xxvi, 370 p. : ill., forms ; 26 cm. 

Từ khóa: Kỹ năng viết ; Tiếng Anh pháp lý. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVA 000346. 

9. Legal writing in plain English / Bryan A. Garner. - Chicago : University of 

Chicago Press, 2001. - xix, 227 p. : ill. ; 25 cm. 

Từ khóa: Tiếng Anh ; Kỹ năng viết ; Tiếng Anh pháp lý. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVA 000340. 

10. Practice papers for TOLES advanced / . - England : Global Legal English 

Ltd, 2006. - 110 p. ; 28 cm. 

Từ khóa: Tiếng Anh ; Tiếng Anh pháp lý ; Sách luyện thi ; TOLES. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVA 000347. 

11. Practice papers for TOLES advanced / . - England :  Global Legal English 

Ltd,  2007. - 122 p. ;  28 cm. 

Từ khóa: Tiếng Anh ; Tiếng Anh pháp lý ; Sách luyện thi ; TOLES. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVA 000348. 

12. Success with ILEC / Nick Brieger and Joanna Kosta. - Andover : National 

Geographic Learning, 2012. - 136 p. :  ill. + 2 CD. 

Tóm tắt: "Success with ILEC" provides both detailed information about and vital 

practice for the ILEC exam. The book and accompanying audio CDs are invaluable 

for maximising exam results and are perfect for self-study. 

Từ khóa: Tiếng Anh ; Tiếng Anh pháp lý ; Sách luyện thi ; ILEC. 

Địa chỉ tài liệu: (3): DSVA 000344, DSVACD1 000344, DSVACD2 000344. 

 

  



C. LUẬN VĂN, LUẬN ÁN 

1. Áp dụng pháp luật về chia tài sản chung của vợ chồng tại Tòa án nhân dân 

quận Thanh Xuân / Trần Quang Huy ; TS. Nguyễn Minh Tuấn hướng dẫn. - 

Hà Nội,  2017. - 74 tr. :  minh họa ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lý luận về áp dụng pháp luật chia tài sản chung 

của vợ chồng. Nghiên cứu thực trạng các quy định của pháp luật về chia tài sản 

chung của vợ chồng và thực tiễn áp dụng tại Tòa án nhân dân quận Thanh Xuân, từ 

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

Từ khóa: Luật Hôn nhân gia đình ; Tài sản chung ; Chia tài sản chung ; Thanh Xuân. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 008953-4. 

2. Bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng / Bùi Thị Thanh Hằng ; Người 

hướng dẫn: PGS. TS. Phùng Trung Tập, TS. Nguyễn Minh Tuấn. - Hà Nội,  

2017. - 282 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lý luận về bồi thường thiệt hại (BTTH) do vi 

phạm hợp đồng. Nghiên cứu các quy định của Bộ luật Dân sự (BLDS) năm 2005, 

BLDS năm 2015, Luật Thương mại năm 2005 và một số văn bản pháp luật có liên 

quan về căn cứ áp dụng biện pháp BTTH và xác định mức BTTH do vi phạm hợp 

đồng. Từ đó, đưa ra một số ý kiến đánh giá và kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật 

về vấn đề này. 

Từ khóa: Luật Dân sự ; Việt Nam ; Hợp đồng dân sự ; Bồi thường thiệt hại ; Vi 

phạm hợp đồng. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 008959-60. 

3. Hoàn thiện quy trình, thủ tục ban hành Nghị quyết của Quốc hội nước ta 

hiện nay / Nguyễn Thị Thủy ; PGS. TS. Vũ Hồng Anh hướng dẫn. - Hà Nội,  

2018. - 172 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lý luận về quy trình, thủ tục ban hành Nghị quyết 

của Quốc hội. Phân tích thực trạng các quy định của pháp luật hiện hành về quy 

trình, thủ tục ban hành Nghị quyết của Quốc hội nước ta; từ đó, đưa ra quan điểm 

và giải pháp nhằm hoàn thiện các quy định của pháp luật về vấn đề này. 

Từ khóa: Việt Nam ; Luật Hành chính ; Quốc hội ; Nghị quyết ; Ban hành Nghị quyết. 



Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 008961-2. 

4. Thiết chế tài phán hình sự quốc tế - Những vấn đề lý luận và thực tiễn / 

Nguyễn Thị Tuyết Anh ; PGS. TS. Nguyễn Thị Thuận hướng dẫn. - Hà Nội,  

2017. - 100 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận về thiết chế tài phán hình sự quốc tế và 

trách nhiệm hình sự quốc tế của cá nhân. Nghiên cứu cơ cấu tổ chức, thẩm quyền 

tài phán, hoạt động tố tụng, thi hành phán quyết,… và vai trò của thiết chế tài phán 

hình sự Ad hoc, Tòa án hình sự quốc tế (ICC) trong việc chống tội phạm quốc tế. 

Từ khóa: Luật Quốc tế ; Tội phạm quốc tế ; Tòa án hình sự quốc tế ; Thiết chế tài 

phán hình sự quốc tế. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 008957-8. 

5. Thủ tục cấp, tống đạt, thông báo văn bản tố tụng theo quy định Bộ luật Tố 

tụng dân sự năm 2015 / Đỗ Thị Lan Hương ; TS. Trần Phương Thảo hướng 

dẫn. - Hà Nội,  2017. - 77 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lý luận về cấp, tống đạt, thông báo văn bản tố 

tụng dân sự. Nghiên cứu quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 về thủ tục 

cấp, tống đạt, thông báo văn bản tố tụng dân sự và thực tiễn thực hiện; từ đó đưa ra 

kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật về thủ tục này. 

Từ khóa: Luật Tố tụng dân sự ; Văn bản tố tụng dân sự ; Bộ luật Tố tụng dân sự 

2015 ; Cấp văn bản tố tụng dân sự ; Thông báo văn bản tố tụng dân sự ; Tống đạt 

văn bản tố tụng dân sự. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 008951-2. 

6. Tính phổ biến và tính đặc thù trong xây dựng nhà nước pháp quyền Việt 

Nam / Đào Ngọc Tuấn ; Người hướng dẫn: Trần Phúc Thăng, Trần Thành. - 

Hà Nội,  2002. - 172 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Làm rõ quá trình hình thành và phát triển khái niệm nhà nước pháp 

quyền. Nghiên cứu nét đặc thù trong xây dựng nhà nước pháp quyền ở Việt Nam; 

từ đó, đề xuất một số giải pháp nhằm kết hợp tính phổ biến và tính đặc thù trong 

xây dựng nhà nước pháp quyền ở nước ta. 



Từ khóa: Việt Nam ; Lý luận nhà nước pháp luật ; Tính đặc thù ; Tính phổ biến ; 

Xây dựng nhà nước pháp quyền. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVLA 008963. 

7. Tội dâm ô đối với trẻ em trong pháp luật hình sự Việt Nam / Nguyễn Thành 

Long ; TS. Nguyễn Tuyết Mai hướng dẫn. - Hà Nội,  2017. - 82tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu các quy định về tội dâm ô đối với trẻ em trong Bộ luật Hình 

sự năm 1999 và năm 2015. Từ đó, đưa ra một số đề xuất nhằm bảo đảm hiệu quả 

áp dụng quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015 về tội dâm ô đối với người dưới 

16 tuổi. 

Từ khóa: Việt Nam ; Luật Hình sự ; Trẻ em ; Tội dâm ô. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 008955-6. 

 

D. ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

 

1. Nội dung tóm tắt các đề tài nghiên cứu khoa học pháp lý của Bộ Tư pháp / 

Viện Khoa học pháp lý ; Nguyễn Văn Cương chủ biên ; Biên soạn: Nguyễn 

Thị Thu Hương, ... [et al.]. - Hà Nội :  Tư pháp,  2016. - 178 tr. ;  27 cm. 

Tóm tắt: Giới thiệu những thông tin cơ bản và nội dung tóm tắt kết quả các đề tài 

nghiên cứu khoa học cấp cơ sở, cấp Bộ, cấp Nhà nước của Bộ Tư pháp từ năm 

1983 đến nay. 

Từ khóa: Việt Nam ; Bộ Tư pháp ; Đề tài nghiên cứu khoa học ; Nghiên cứu khoa 

học pháp lý. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVDKH 000390. 

2. Nội dung tóm tắt các đề tài nghiên cứu khoa học pháp lý của Bộ Tư pháp / 

Viện Khoa học pháp lý ; Nguyễn Văn Cương chủ biên ; Biên soạn: Nguyễn 

Thị Thu Hương, ... [et al.]. - Hà Nội :  Tư pháp,  2017. - 191 tr. ;  27 cm. 

Tóm tắt: Giới thiệu những thông tin cơ bản và nội dung tóm tắt kết quả các đề tài 

nghiên cứu khoa học cấp cơ sở, cấp Bộ, cấp Nhà nước của Bộ Tư pháp từ năm 

1983 đến nay. 



Từ khóa: Việt Nam ; Bộ Tư pháp ; Đề tài nghiên cứu khoa học ; Nghiên cứu khoa 

học pháp lý. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVDKH 000392-3. 

3. Nội dung tóm tắt các đề tài nghiên cứu khoa học pháp lý của Bộ Tư pháp / 

Viện Khoa học pháp lý ; Nguyễn Văn Cương chủ biên ; Biên soạn: Nguyễn 

Thị Thu Hương, ... [et al.]. - Hà Nội :  Tư pháp,  2016. - 179 tr. ;  27 cm. 

Tóm tắt: Giới thiệu những thông tin cơ bản và nội dung tóm tắt kết quả các đề tài 

nghiên cứu khoa học cấp cơ sở, cấp Bộ, cấp Nhà nước của Bộ Tư pháp từ năm 

1983 đến nay. 

Từ khóa: Việt Nam ; Bộ Tư pháp ; Đề tài nghiên cứu khoa học ; Nghiên cứu khoa 

học pháp lý. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVDKH 000391. 

 

 


