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A. GIÁO TRÌNH 

1. Giáo trình Luật Ngân sách nhà nước / Trường Đại học Luật Hà Nội ; 

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

Vũ Văn Cương. - Hà Nội :  Công an nhân dân,  2018. - 280 tr. ;  21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Luật Ngân sách nhà 

nước, gồm: tổ chức hệ thống ngân sách; lập dự toán; chấp hành và quyết toán; 

quản lý quỹ và xử lý vi phạm pháp luật về ngân sách nhà nước. 

Từ khóa: Việt Nam ; Giáo trình ; Luật Ngân sách nhà nước ; Ngân sách nhà nước. 

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

2. Giáo trình Luật Thi hành án dân sự Việt Nam / Trường Đại học Luật Hà 

Nội; Chủ biên: Nguyễn Công Bình, Bùi Thị Huyền ; Nguyễn Triều Dương, ... 

[et al.]. - Hà Nội :  Công an nhân dân,  2018. - 400 tr. ;  21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Luật Thi hành án dân 

sự, gồm: khái niệm, vai trò, nguyên tắc cơ bản của Luật Thi hành án dân sự Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức và cá nhân trong thi hành án dân sự; thời hiệu, thẩm 

quyền và thủ tục thi hành án dân sự; biện pháp bảo đảm và biện pháp cưỡng chế 

thi hành án dân sự,... 

Từ khóa: Luật Tố tụng dân sự ; Việt Nam ; Giáo trình ; Thi hành án dân sự ; 

Luật Thi hành án dân sự. 

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

3. Giáo trình Luật Tố tụng dân sự Việt Nam / Trường Đại học Luật Hà Nội; 

Nguyễn Công Bình chủ biên ; Nguyễn Triều Dương, ... [et al.]. - Hà Nội :  

Công an nhân dân,  2017. - 540 tr. ;  22 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề chung của môn học Luật Tố tụng dân sự Việt 

Nam, gồm: khái niệm, nguyên tắc; thẩm quyền của Tòa án nhân dân; các cơ 

quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng và người tham gia tố tụng; chứng 

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


cứ, chứng minh trong tố tụng dân sự, ... Phân tích cụ thể về thủ tục giải quyết 

các vụ việc dân sự; thủ tục giải quyết vụ án tại Tòa án cấp sơ thẩm và phúc 

thẩm; thủ tục rút gọn giải quyết vụ án dân sự; thủ tục giải quyết vụ việc dân sự 

có yếu tố nước ngoài và tương trợ tư pháp, … 

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

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

  

B. SÁCH THAM KHẢO 

1. Ba mươi bí quyết để trở thành nhà lãnh đạo thành công / Nhiệm Ngạn 

Thân ; Dịch: Thúy Lan, Thanh Huyền. - Hà Nội :  Chính trị Quốc gia Sự thật,  

2017. - 248 tr. ;  21 cm. 

Tóm tắt: Tập hợp 30 bí quyết để trở thành nhà lãnh đạo thành công trong công 

việc, cuộc sống, học tập, đối nhân xử thế. 

Từ khóa: Lãnh đạo ; Nhà lãnh đạo ; Bí quyết thành công. 

Địa chỉ tài liệu: (5): DSVKT 003279-83. 

2. Các nhà ngoại giao trong lịch sử dân tộc / Vũ Dương Huân. - Hà Nội : 

Chính trị Quốc gia Sự thật, 2017. - 163 tr. ;  21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày một số hoạt động ngoại giao thực tiễn của cha ông trong đấu 

tranh chống phong kiến phương Bắc để bảo vệ chủ quyền, độc lập dân tộc. Giới 

thiệu sơ lược về 57 nhà ngoại giao trong lịch sử nước ta: Đỗ Thuận, Đinh Bộ 

Lĩnh, Lê Hoàn, Lý Thường Kiệt, Đào Tông Nguyên, ... 

Từ khóa: Việt Nam ; Lịch sử ; Nhà ngoại giao ; Tiểu sử. 

Địa chỉ tài liệu: (5): DSVLS 000695-9. 

3. Chính sách tài khóa và chu kỳ kinh tế trong nền kinh tế thị trường định 

hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam / Nguyễn Thị Nguyệt chủ biên ; Nguyễn 

Hà Thanh, ... [et al.]. - Hà Nội :  Chính trị Quốc gia Sự thật,  2017. - 220 tr. :  

minh họa ;  21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lý luận về chính sách tài khóa và chu kỳ kinh 

tế trong nền kinh tế thị trường. Phân tích thực trạng chính sách tài khóa và chu 

kỳ kinh tế ở Việt Nam từ năm 1991 đến nay. Trên cơ sở đó, đưa ra quan điểm và 
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một số giải pháp nhằm định hướng cho điều hành chính sách tài khóa, ổn định 

chu kỳ kinh tế ở Việt Nam trong thời gian tới. 

Từ khóa: Việt Nam ; Kinh tế thị trường ; Kinh tế ; Chính sách tài khóa ; Chu kỳ 

kinh tế. 

Địa chỉ tài liệu: (5): DSVKT 003274-8. 

4. Chủ tịch Hồ Chí Minh và các nhà lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và 

cách mạng Việt Nam / Phạm Ngọc Anh chủ biên ; Võ Văn Bé, ... [et al.]. - 

Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2017. - 200 tr. ; 21 cm. 

Tóm tắt: Giới thiệu ngắn gọn những nét chính về tiểu sử, sự nghiệp của Chủ tịch 

Hồ Chí Minh, các Tổng Bí thư của Đảng, các nhà lãnh đạo cách mạng tiền bối 

tiêu biểu, lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước. 

Từ khóa: Việt Nam ; Sự nghiệp ; Tiểu sử ; Nhà lãnh đạo ; Tổng Bí thư ; Hồ Chí 

Minh, 1890-1969. 

Địa chỉ tài liệu: (5): DSVKD 001762-6. 

5. Cuộc đàm phán Pari về Việt Nam (1968 - 1973) / Nguyễn Thành Lê. - Hà 

Nội :  Chính trị Quốc gia Sự thật,  2018. - 318 tr. ;  21 cm. 

Tóm tắt: Làm rõ bối cảnh, diễn biến về cuộc đấu tranh tại bàn đàm phán đòi Mỹ 

chấm dứt ném bom và các hành động chống Việt Nam dân chủ cộng hoà; quá 

trình chuẩn bị Hội nghị bốn bên về Việt Nam và Hiệp định Paris về chấm dứt 

chiến tranh lập lại hoà bình ở Việt Nam (từ ngày 18/1/1969 đến 27/1/1973). 

Từ khóa: Việt Nam ; Lịch sử ; Hiệp định Paris ; Mỹ ; Chính trị. 

Địa chỉ tài liệu: (5): DSVCT 001959-63. 

6. Giải quyết hòa bình, tranh chấp biên giới, lãnh thổ: Lý thuyết và thực 

tiễn / Chủ biên: Đặng Đình Quý, Nguyễn Thị Lan Anh ; Đỗ Thanh Hải, ... 

[et al.]. - Hà Nội :  Chính trị Quốc gia Sự thật,  2017. - 321 tr. ;  21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày tổng quan về nguyên tắc hòa bình giải quyết tranh chấp, hệ 

thống các biện pháp hòa bình giải quyết tranh chấp, cơ chế giải quyết tranh 

chấp. Nghiên cứu thực tiễn quốc tế về sử dụng các biện pháp hòa bình giải quyết 

tranh chấp thông qua một số vụ việc tranh chấp nổi tiếng và khả năng áp dụng 

các biện pháp hòa bình trong giải quyết tranh chấp ở Biển Đông. 



Từ khóa: Lãnh thổ ; Luật Quốc tế ; Giải quyết tranh chấp ; Biên giới ; Biện pháp 

hòa bình ; Biển Đông ; Tranh chấp lãnh thổ. 

Địa chỉ tài liệu: (5): DSVLQT 002247-51. 

7. Giới thiệu quyển I bộ "Tư bản" của Các Mác / Đ. I Rôdenbe. - Hà Nội :  

Chính trị Quốc gia Sự thật,  2018. - 672 tr. ;  21 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu các vấn đề liên quan đến tư bản, gồm: hàng hóa, tiền tệ; sự 

chuyển hóa của tiền thành tư bản; sự sản xuất ra giá trị thặng dư tuyệt đối, giá trị 

thặng dư tương đối; tiền công; quá trình tích lũy tư bản. 

Từ khóa: Tư bản ; Kinh tế chính trị ; Chủ nghĩa Mác - Lênin ; Tác phẩm kinh điển. 

Địa chỉ tài liệu: (5): DSVKD 001767-71. 

8. Giới thiệu quyển II bộ "Tư bản" của Các Mác / Đ. I Rôdenbe. - Hà Nội : 

Chính trị Quốc gia Sự thật, 2018. - 404 tr. ;  21 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu về những biến hóa hình thái của tư bản và tuần hoàn của 

những biến đổi hình thái ấy; chu chuyển của tư bản; tái sản xuất và lưu thông 

của tổng tư bản xã hội. 

Từ khóa: Tư bản ; Kinh tế chính trị ; Chủ nghĩa Mác - Lênin ; Tác phẩm kinh điển. 

Địa chỉ tài liệu: (5): DSVKD 001772-6. 

9. Giới thiệu quyển III bộ "Tư bản" của Các Mác / Đ. I Rôdenbe. - Hà Nội : 

Chính trị Quốc gia Sự thật, 2018. - 640 tr. ;  21 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu về các hình thái chuyển hóa trong học thuyết của Các Mác, 

gồm: sự chuyển hóa giá trị thặng dư thành lợi nhuận và tỷ suất giá trị thặng dư thành 

tỷ suất lợi nhuận; sự chuyển hóa lợi nhuận thành lợi nhuận trung bình; quy luật tỷ 

suất lợi nhuận; sự chuyển hóa tư bản hàng hóa và tư bản tiền tệ thành tư bản kinh 

doanh tiền tệ; sự phân chia lợi nhuận thành lợi tức và lợi nhuận doanh nghiệp;…. 

Từ khóa: Tư bản ; Kinh tế chính trị ; Chủ nghĩa Mác - Lênin ; Tác phẩm kinh điển. 

Địa chỉ tài liệu: (5): DSVKD 001777-81. 

10. Hiệu quả của pháp luật - Những vấn đề lý luận và thực tiễn / Nguyễn 

Minh Đoan, Vũ Trọng Lâm. - Hà Nội :  Chính trị Quốc gia Sự thật,  2017. - 

236 tr. ;  21 cm. 



Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận cơ bản về hiệu quả của pháp luật và 

việc xây dựng cơ sở khoa học cho việc đánh giá hiệu quả của pháp luật. Đưa ra 

phương hướng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của pháp luật ở Việt Nam 

trong giai đoạn hiện nay. 

Từ khóa: Việt Nam ; Lý luận nhà nước pháp luật ; Hiệu quả pháp luật. 

Địa chỉ tài liệu: (10): DSVLL 001535-44 ; (10): MSVLL 005981-90. 

11. Luật Bảo vệ môi trường hiện hành (năm 2014) và các văn bản hướng 

dẫn thi hành / Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam. - Hà 

Nội :  Chính trị Quốc gia Sự thật,  2017. - 772 tr. ;  24 cm. 

Tóm tắt: Trình bày toàn văn Luật Bảo vệ môi trường năm 2014, gồm những 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 môi trường và kế hoạch bảo vệ môi 

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

phó với biến đổi khí hậu; bảo vệ môi trường biển và hải đảo;... và điều khoản thi 

hành. Giới thiệu một số văn bản hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường 

năm 2014. 

Từ khóa: Việt Nam ; Luật Môi trường ; Bảo vệ môi trường ; Luật Bảo vệ môi 

trường 2014. 

Địa chỉ tài liệu: (10): DSVLMT 007124-33. 

12. Luật Bình đẳng giới / Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2017. - 40 tr. ;  19 cm. 

Tóm tắt: Trình bày toàn văn Luật Bình đẳng giới năm 2006, gồm: những quy 

định chung và những quy định cụ thể về bình đẳng giới trong các lĩnh vực của đời 

sống xã hội và gia đình; các biện pháp bảo đảm bình đẳng giới; trách nhiệm của cơ 

quan, tổ chức, gia đình và cá nhân trong việc thực hiện, bảo đảm bình đẳng giới; 

thanh tra, giám sát, xử lý vi phạm về bình đẳng giới và điều khoản thi hành. 

Từ khóa: Việt Nam ; Luật Hôn nhân gia đình ; Văn bản quy phạm pháp luật ; 

Bình đẳng giới ; Luật Bình đẳng giới 2006. 

Địa chỉ tài liệu: (10): DSVLHN 002489-98. 



13. Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010, 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,  2017. - 208 tr. ;  19 cm. 

Tóm tắt: Trình bày toàn văn Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010, sửa đổi, bổ 

sung năm 2017, gồm: những quy định chung và những quy định cụ thể về giấy 

phép; tổ chức, quản trị, điều hành các tổ chức tín dụng; tài chính, hạch toán, báo 

cáo; cơ quan quản lý nhà nước,… và điều khoản thi hành. 

Từ khóa: Việt Nam ; Văn bản quy phạm pháp luật ; Luật Tài chính ; Tổ chức tín 

dụng ; Luật Các tổ chức tín dụng 2017. 

Địa chỉ tài liệu: (10): DSVLTC 007084-93. 

14. Luật Cán bộ, công chức (hiện hành) / Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam. - Hà Nội :  Chính trị Quốc gia Sự thật,  2018. - 64 tr. ; 19 cm. 

Tóm tắt: Trình bày toàn văn Luật Cán bộ, công chức năm 2008, gồm quy định 

chung và những quy định cụ thể về nghĩa vụ, quyền của cán bộ, công chức; cán 

bộ, công chức ở Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã; các điều kiện bảo đảm 

thi hành công vụ; khen thưởng và xử lý vi phạm và điều khoản thi hành. 

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

Công chức. 

Địa chỉ tài liệu: (10): DSVLHC 006864-73. 

15. Luật Hòa giải ở cơ sở / Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam. - Hà Nội :  Chính trị Quốc gia Sự thật,  2014. - 28 tr. ;  19 cm. 

Tóm tắt: Trình bày toàn văn Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2013, gồm: những quy 

định chung và những quy định cụ thể về hòa giải viên, tổ hòa giải; hoạt động 

hòa giải ở cơ sở; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức trong hoạt động hòa giải ở cơ 

sở và điều khoản thi hành. 

Từ khóa: Việt Nam ; Luật Hành chính ; Văn bản quy phạm pháp luật ; Hòa giải. 

Địa chỉ tài liệu: (10): DSVLHC 006884-93. 

16. Luật Hợp tác xã / Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. - 

Hà Nội :  Chính trị Quốc gia - Sự thật,  2015. - 79 tr. ;  19 cm. 



Tóm tắt: Trình bày toàn văn Luật Hợp tác xã năm 2012, gồm quy định chung và 

những quy định cụ thể về thành viên, hợp tác xã thành viên; thành lập, đăng ký 

hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; tài sản, tài chính của hợp tác xã, liên hiệp hợp 

tác xã; tổ chức đại diện của hợp tác xã;... và điều khoản thi hành. 

Từ khóa: Việt Nam ; Hợp tác xã ; Luật Hợp tác xã 2012 ; Luật Kinh tế ; Văn bản 

quy phạm pháp luật. 

Địa chỉ tài liệu: (10): DSVLKT 007094-103. 

17. Luật Phá sản năm 2014 và văn bản hướng dẫn thi hành / Quốc hội nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. - Hà Nội :  Chính trị Quốc gia Sự thật,  

2017. - 218 tr. ;  19 cm. 

Tóm tắt: Trình bày toàn văn Luật Phá sản năm 2014, gồm những quy định 

chung và những quy định cụ thể về đơn, thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản; 

mở thủ tục phá sản; nghĩa vụ về tài sản; các biện pháp bảo toàn tài sản; hội nghị 

chủ nợ; thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh; thủ tục phá sản tổ chức tín dụng; 

... và điều khoản thi hành. Giới thiệu một số văn bản hướng dẫn thi hành Luật 

Phá sản năm 2014. 

Từ khóa: Việt Nam ; Phá sản ; Luật Phá sản 2014 ; Luật Kinh tế ; Văn bản quy 

phạm pháp luật. 

Địa chỉ tài liệu: (10): DSVLKT 007104-13. 

18. Luật Phổ biến giáo dục pháp luật / Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam. - Hà Nội :  Chính trị Quốc gia Sự thật,  2015. - 40 tr. ; 19 cm. 

Tóm tắt: Trình bày toàn văn Luật Phổ biến giáo dục pháp luật năm 2012, gồm: 

những quy định chung và những quy định cụ thể về nội dung, hình thức phổ 

biến, giáo dục pháp luật; trách nhiệm phổ biến, giáo dục pháp luật của cơ quan, 

tổ chức, cá nhân; các điều kiện bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp 

luật và điều khoản thi hành. 

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

pháp luật ; Phổ biến pháp luật. 

Địa chỉ tài liệu: (10): DSVLHC 006904-13. 



19. Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 sửa đổi, bổ sung năm 2009 / Quốc hội 

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. - Hà Nội :  Chính trị Quốc gia Sự 

thật,  2017. - 176 tr. ;  19 cm. 

Tóm tắt: Giới thiệu toàn văn Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 sửa đổi, bổ sung năm 

2009, gồm: những quy định chung và những quy định cụ thể về quyền tác giả và 

quyền liên quan; quyền sở hữu công nghiệp; quyền đối với giống cây trồng; bảo 

vệ quyền sở hữu trí tuệ; điều khoản thi hành. 

Từ khóa: Luật Dân sự ; Việt Nam ; Văn bản quy phạm pháp luật ; Luật Sở hữu 

trí tuệ 2009. 

Địa chỉ tài liệu: (10): DSVLDS 002479-88. 

20. Luật Tiếp công dân / Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam. - Hà Nội :  Chính trị Quốc gia Sự thật,  2016. - 53 tr. ;  19 cm. 

Tóm tắt: Trình bày toàn văn Luật Tiếp công dân năm 2013, gồm: quy định 

chung và những quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của người đến khiếu nại, 

tố cáo, kiến nghị, phản ảnh; trách nhiệm của người tiếp công dân; tiếp công dân 

tại trụ sở tiếp công dân ở Trung ương, trụ sở tiếp công dân cấp tỉnh, trụ sở tiếp 

công dân cấp huyện; việc tiếp công dân ở cấp xã; hoạt động tiếp công dân của 

cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân… và điều khoản thi hành. 

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

dân ; Luật Tiếp công dân 2013. 

Địa chỉ tài liệu: (10): DSVLHC 006874-83. 

21. Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự / Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam. - Hà Nội :  Chính trị Quốc gia Sự thật,  2017. - 92 tr. ;  19 cm. 

Tóm tắt: Trình bày toàn văn Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự năm 2015, 

gồm: những quy định chung và những quy định cụ thể về tổ chức bộ máy, nhiệm 

vụ, quyền hạn của các cơ quan điều tra hình sự; cơ quan điều tra của Công an 

nhân dân, Quân đội nhân dân và Viện Kiểm sát nhân dân; quan hệ phân công, phối 

hợp trong hoạt động điều tra hình sự; thủ trưởng, phó thủ trưởng cơ quan điều tra, 

điều tra viên, cán bộ điều tra; bảo đảm điều kiện cho hoạt động điều tra hình sự; trách 



nhiệm của Chính phủ, các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương trong công tác điều tra hình sự,… và điều khoản thi hành. 

Từ khóa: Việt Nam ; Luật Tố tụng hình sự ; Văn bản quy phạm pháp luật ; Cơ 

quan điều tra hình sự. 

Địa chỉ tài liệu: (10): MSVTHS 009539-48. 

22. Luật Xây dựng (hiện hành) / Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam. - Hà Nội :  Chính trị Quốc gia Sự thật,  2018. - 196 tr. ;  19 cm. 

Tóm tắt: Trình bày toàn văn Luật Xây dựng năm 2014, gồm: những quy định 

chung và những quy định cụ thể về quy hoạch xây dựng, dự án đầu tư xây dựng 

công trình, khảo sát xây dựng và thiết kế xây dựng, giấy phép xây dựng, xây 

dựng công trình, chi phí đầu tư xây dựng và hợp đồng xây dựng, điều kiện năng 

lực hoạt động xây dựng; trách nhiệm quản lý hoạt động đầu tư xây dựng của các 

cơ quan nhà nước và điều khoản thi hành. 

Từ khóa: Việt Nam ; Luật Kinh tế ; Xây dựng ; Văn bản quy phạm pháp luật ; 

Luật Xây dựng 2014. 

Địa chỉ tài liệu: (10): DSVLKT 007114-23. 

23. Một số vấn đề lý luận -  thực tiễn về vai trò của Nhà nước trong phát 

triển kinh tế tri thức ở Việt Nam / Nguyễn Thị Thúy. - Hà Nội :  Chính trị 

Quốc gia Sự thật,  2017. - 232 tr. :  minh họa ;  21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề chung về kinh tế tri thức và vai trò của Nhà 

nước đối với sự hình thành và phát triển kinh tế tri thức ở Việt Nam. Trên cơ sở 

đó, đưa ra quan điểm, định hướng và một số giải pháp chủ yếu tăng cường vai 

trò của Nhà nước trong phát triển kinh tế tri thức ở Việt Nam giai đoạn 2016 - 

2020, tầm nhìn đến giai đoạn 2030 - 2035. 

Từ khóa: Việt Nam ; Nhà nước ; Kinh tế tri thức. 

Địa chỉ tài liệu: (5): DSVKT 003269-73. 

24. Mỹ - Nga: Chiến tranh lạnh chưa kết thúc / Lê Thế Mẫu. - Hà Nội :  

Chính trị Quốc gia Sự thật,  2017. - 371 tr. ;  21 cm. 

Tóm tắt: Tập hợp các bài viết thể hiện nhận định, phán đoán của tác giả về chiến 

tranh lạnh giữa Mỹ và Nga đang diễn ra trên ba chiến tuyến: chiến lược toàn cầu 



của Mỹ đang ráo riết mở rộng tới sát biên giới Nga, cuộc chiến khủng bố ở Xyri, 

cuộc khủng hoảng Ucraina do Mỹ gây ra nhằm chống đối Nga. 

Từ khóa: Mỹ ; Nga ; Chiến tranh lạnh ; Chính trị thế giới ; Quan hệ chính trị. 

Địa chỉ tài liệu: (5): DSVCT 001964-8. 

25. Quyết định quản lý nhà nước của Chính phủ: Lý luận và thực tiễn / Cao Vũ 

Minh. - Hà Nội :  Chính trị Quốc gia Sự thật,  2017. - 355 tr. :  minh họa ;  21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận về thẩm quyền, nhu cầu và thủ tục xây 

dựng, ban hành quyết định quản lý nhà nước của Chính phủ; yêu cầu đối với quyết 

định quản lý nhà nước Chính phủ và hậu quả khi không tuân thủ các yêu cầu này. 

Từ khóa: Việt Nam ; Luật Hành chính ; Quản lý nhà nước ; Quyết định hành 

chính ; Chính phủ. 

Địa chỉ tài liệu: (10): DSVLHC 006894-903 ; (10): MSVLHC 007638-47. 

26. Tác phẩm "Nhà nước và cách mạng" của V. I. Lênin / Chủ biên: Lê 

Trọng Tuyến, Hà Đức Long ; Nguyễn Văn Thanh, ... [et al.]. - Hà Nội :  

Chính trị Quốc gia Sự thật,  2017. - 172 tr. ;  21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề cơ bản về Nhà nước và cách mạng xã hội trong 

tác phẩm "Nhà nước và cách mạng" của V. I. Lênin và việc vận dụng tác phẩm 

này vào xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay. 

Từ khóa: Việt Nam ; Nhà nước pháp quyền ; Chủ nghĩa Mác - Lênin ; Tác phẩm 

kinh điển. 

Địa chỉ tài liệu: (5): DSVKD 001757-61. 

27. Tiếp xúc bí mật Việt Nam - Hoa Kỳ trước Hội nghị Pari / Chủ biên: 

Lưu Văn Lợi, Nguyễn Anh Vũ. - Hà Nội :  Chính trị Quốc gia Sự thật,  2018. - 

412 tr. ;  21 cm. 

Tóm tắt: Giới thiệu về cuộc vận động ngoại giao của Tổng thống Hoa Kỳ L.B. 

Giônxơn trong những năm 1964-1967, các cuộc tiếp xúc bí mật giữa Hoa Kỳ và 

Việt Nam trước Hội nghị Pari. 

Từ khóa: Việt Nam ; Mỹ ; Lịch sử ; Chính trị ; Quan hệ ngoại giao ; Kháng 

chiến chống Mỹ. 

Địa chỉ tài liệu: (5): DSVCT 001954-8. 



28. Triết học nữ quyền - Lý thuyết triết học về công bằng xã hội cho phụ 

nữ/ Nguyễn Thị Nga chủ biên ; Lê Thị Quý, ... [et al.]. - Hà Nội :  Chính trị 

Quốc gia Sự thật,  2017. - 236 tr. ;  21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày khái lược về nữ quyền, triết học nữ quyền, một số lý thuyết 

nữ quyền cơ bản và hệ vấn đề cơ bản về công bằng xã hội cho phụ nữ. Phân tích 

thực trạng thực hiện công bằng xã hội cho phụ nữ ở Việt Nam hiện nay; từ đó, 

đề xuất một số kiến nghị về vấn đề này từ góc nhìn của triết học nữ quyền và 

kinh nghiệm của một số quốc gia. 

Từ khóa: Việt Nam ; Triết học ; Phụ nữ ; Công bằng xã hội ; Triết học nữ quyền. 

Địa chỉ tài liệu: (5): DSVTKM 001439-43. 

29. Truyện trạng Đông Nam Á / Trương Sỹ Hùng sưu tầm, biên soạn. - Hà 

Nội :  Chính trị Quốc gia Sự thật,  2017. - 228 tr. ;  21 cm. 

Từ khóa: Đông Nam Á ; Văn học dân gian ; Truyện cười. 

Địa chỉ tài liệu: (5): DSVVH 000969-73. 

30. Văn kiện Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII / 

Đảng Cộng sản Việt Nam. - Hà Nội :  Chính trị Quốc gia Sự thật,  2017. - 256 

tr. ; 19 cm. 

Tóm tắt: Tập hợp các bài phát biểu khai mạc và bế mạc của Tổng Bí thư Nguyễn 

Phú Trọng, các báo cáo của Bộ Chính trị, các Nghị quyết tại Hội nghị lần thứ 

sáu Ban Chấp hành Trung ương khoá XII. 

Từ khóa: Đảng Cộng sản Việt Nam ; Văn kiện ; Hội nghị lần thứ sáu. 

Địa chỉ tài liệu: (5): DSVKD 001752-6. 

 

 


