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   TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI 

TRUNG TÂM THÔNG TIN – THƯ VIỆN 

 

THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 9/2019 

 

A. GIÁO TRÌNH 

1. Giáo trình Kỹ thuật xây dựng văn bản / Trường Trung cấp Luật Buôn 

Ma Thuột ; Đoàn Thị Tố Uyên chủ biên ; Hoàng Thị Minh Hà, Cao Kim 

Oanh, Trần Thị Vượng . - Hà Nội : Tư pháp, 2012. - 369 tr. ; 21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Kĩ thuật xây dựng văn 

bản, gồm: khái quát về môn học; thủ tục xây dựng văn bản; ngôn ngữ trong văn 

bản; hình thức, nội dung văn bản; kĩ năng soạn thảo một số văn bản cụ thể; kiểm 

tra, xử lí văn bản và soạn thảo văn bản có nội dung xử lí văn bản khiếm khuyết. 

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

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVGT 007917. 

2. Giáo trình Luật An sinh xã hội Việt Nam / Viện Đại học Mở Hà Nội ; Đỗ 

Thị Dung chủ biên ; Nguyễn Hữu Chí ... [et al.] . - Hà Nội : Lao động Xã hội, 

2018. - 204 tr. ; 24 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Luật An sinh xã hội, 

gồm: khái quát về Luật An sinh xã hội Việt Nam, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y 

tế, bảo hiểm thất nghiệp, ưu đãi xã hội, trợ giúp xã hội, xử lí vi phạm pháp luật 

và giải quyết tranh chấp về an sinh xã hội. 

Từ khóa: Việt Nam ; Giáo trình ; An sinh xã hội. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVGT 007918. 

3. Giáo trình Lý luận về nhà nước và pháp luật / Nguyễn Minh Đoan . - Hà 

Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2017. - 583 tr. ; 21 cm. 

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

pháp luật, gồm: các vấn đề chung về nhà nước và pháp luật, các kiểu nhà nước 

và pháp luật, các yếu tố của cơ chế điều chỉnh pháp luật. 

Từ khóa: Pháp luật ; Giáo trình ; Nhà nước ; Lí luận nhà nước pháp luật ; Việt Nam. 
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Địa chỉ tài liệu: (1): DSVGT 007916. 

4. Giáo trình Nhập môn an sinh xã hội / Trường Đại học Lao động - Xã hội; 

Nguyễn Hải Hữu chủ biên . - Hà Nội : Lao động - Xã hội, 2012. - 282 tr. : 

minh họa ; 21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Nhập môn an sinh xã 

hội, gồm: đối tượng, nội dung, phương pháp, các quan điểm, học thuyết cơ bản 

về an sinh xã hội; các vấn đề cơ bản của an sinh xã hội; hệ thống an sinh xã hội 

ở Việt Nam. 

Từ khóa: An sinh xã hội ; Giáo trình ; Việt Nam. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVGT 007920. 

5. Giáo trình Quản trị doanh nghiệp / Trường Đại học Kinh tế quốc dân. Bộ 

môn Quản trị doanh nghiệp ; Ngô Kim Thanh chủ biên ; Biên soạn: Nguyễn 

Hoài Dung ... [et al.] . - Hà Nội : Đại học Kinh tế quốc dân, 2013. - 526 tr. : 

minh hoạ ; 24 cm. 

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

gồm: tổng quan về quản trị doanh nghiệp; chỉ huy, điều hành, đổi mới trong 

quản trị doanh nghiệp và quản trị kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp. 

Từ khóa: Giáo trình ; Doanh nghiệp ; Quản trị doanh nghiệp ; Việt Nam. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVGT 007921. 

6. Giáo trình Ưu đãi xã hội / Trường Đại học Lao động - Xã hội ; Biên soạn: 

Đặng Thị Phương Lan, Phạm Hồng Trang, Phạm Thị Thu Trang . - Hà Nội: 

Lao động - Xã hội, 2013. - 250 tr. : minh họa ; 24 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Ưu đãi xã hội, gồm: 

khái niệm, vị trí, vai trò của chính sách ưu đãi xã hội; thể chế chính sách ưu đãi 

xã hội ở Việt Nam; tổ chức thực hiện chính sách ưu đãi xã hội. 

Từ khóa: Giáo trình ; Chính sách xã hội ; Ưu đãi xã hội ; Việt Nam. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVGT 007919. 
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B. SÁCH THAM KHẢO 

* Sách tiếng Việt 

1. Các nhà tư tưởng và các ý tưởng chính trị hiện đại : một dẫn nhập lịch sử 

/ Tudor Jones ; Dịch: Nguyễn Thị Vi Yên, Minh Anh . - Hà Nội : Tri thức, 

2017. - 352 tr. ; 24 cm. 

Tóm tắt: Trình bày một số khái niệm về lí thuyết chính trị hiện đại và cách diễn 

giải những ý tưởng chính trị hiện đại của các nhà tư tưởng chính trị có ảnh 

hưởng lớn ở phương Tây từ khoảng năm 1500 tới nay về vấn đề chủ quyền, 

nghĩa vụ chính trị, tự do, quyền và bình đẳng. 

Từ khóa: Chính trị ; Tư tưởng chính trị ; Lịch sử ; Nhà tư tưởng. 

Địa chỉ tài liệu: (5): DSVCT 002103-7. 

2. Các rào cản về thể chế kinh tế đối với phát triển kinh tế - xã hội ở Việt 

Nam : sách tham khảo / Lê Du Phong chủ biên ; Đỗ Đức Bình ... [et al.] . - 

Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2018. - 400 tr. ; 21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận về rào cản về thể chế kinh tế, kinh 

nghiệm quốc tế trong việc khắc phục các rào cản về thể chế kinh tế đối với phát 

triển kinh tế - xã hội. Phân tích thực trạng các rào cản về thể chế kinh tế đối với 

phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam trong thời kì đổi mới; từ đó đưa ra định 

hướng, giải pháp nhằm dỡ bỏ rào cản này ở Việt Nam đến năm 2030. 

Từ khóa: Việt Nam ; Kinh tế ; Thể chế kinh tế. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVKT 003442. 

3. Cẩm nang doanh nghiệp về thị trường các nước thành viên Hiệp định 

thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) / Biên soạn: Nguyễn Thanh Hải 

... [et al.] . - Hà Nội : Công thương, 2018. - 196 tr. : minh họa ; 21 cm. 

Tóm tắt: Giới thiệu về Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) và 

thị trường các nước thành viên EU. Phân tích, đánh giá cơ hội và thách thức đối 

với một số ngành hàng xuất khẩu khi EVFTA có hiệu lực. 

Từ khóa: Việt Nam ; Doanh nghiệp ; Hiệp định thương mại tự do ; EU ; Thị trường. 

Địa chỉ tài liệu: (4): DSVKT 003443-6. 
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4. Cơ chế pháp lý kiểm soát quyền lực nhà nước trong điều kiện xây dựng 

Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam / Nguyễn Minh Đoan chủ 

biên ; Vũ Thư ... [et al.] . - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2018. - 351 tr.; 

21 cm. 

Tóm tắt: Phân tích những vấn đề lí luận và thực tiễn về cơ chế kiểm soát quyền 

lực nhà nước; từ đó đề xuất quan điểm, giải pháp nhằm hoàn thiện cơ chế kiểm 

soát quyền lực nhà nước trong điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội 

chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay. 

Từ khóa: Việt Nam ; Nhà nước pháp quyền ; Quyền lực nhà nước ; Kiểm soát 

quyền lực. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVLL 001612. 

5. Dẫn luận ngôn ngữ học / Nguyễn Thiện Giáp chủ biên ; Đoàn Thiện 

Thuật, Nguyễn Minh Thuyết . - Hà Nội : Giáo dục, 2006. - 323 tr. : minh họa ; 

20 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những nội dung cơ bản về ngôn ngữ học, gồm: bản chất, 

chức năng, nguồn gốc, sự phát triển của ngôn ngữ; từ vựng; ngữ âm; ngữ pháp; 

chữ viết; các ngôn ngữ thế giới; sự hình thành, phát triển, đối tượng, nhiệm vụ 

và mối quan hệ của ngôn ngữ học. 

Từ khóa: Ngữ pháp ; Chữ viết ; Ngữ âm ; Từ vựng ; Ngôn ngữ học ; Tiếng Việt. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVTC 001134. 

6. Dẫn luận ngôn ngữ học / Vũ Đức Nghiệu chủ biên ; Nguyễn Văn Hiệp . - 

Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009. - 400 tr. : minh họa ; 21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những kiến thức cơ bản về ngôn ngữ học, gồm: khái niệm, 

chức năng, đặc trưng của ngôn ngữ; hệ thống, cấu trúc của ngôn ngữ; phân loại 

ngôn ngữ; âm tiết; âm vị; chữ viết; phạm trù ngữ pháp; từ loại; nghĩa của câu. 

Từ khóa: Ngôn ngữ học ; Tiếng Việt ; Ngôn ngữ. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVTC 001135. 

7. Hồ Chí Minh - Nhà yêu nước vĩ đại / Song Thành . - Hà Nội : Chính trị 

Quốc gia Sự thật, 2018. - 380 tr. ; 21 cm. 
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Tóm tắt: Tập hợp các bài nghiên cứu, phân tích về cuộc đời, sự nghiệp cứu nước 

vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh, qua đó giáo dục chính trị - tư tưởng, bồi 

dưỡng chủ nghĩa yêu nước và ý chí cách mạng cho các tầng lớp nhân dân trong 

tình hình mới của đất nước. 

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVKD 001964. 

8. Hồ Chí Minh con người của sự sống / Mạch Quang Thắng . - TP. Hồ Chí 

Minh : Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2014. - 512 tr. ; 24 cm. 

Tóm tắt: Tập hợp những nghiên cứu của tác giả về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ 

tịch Hồ Chí Minh, phản ánh một phần diện mạo quan trọng của Hồ Chí Minh 

trong tiến trình lịch sử hiện đại Việt Nam và thế giới. 

Từ khóa: Việt Nam ; Tư tưởng Hồ Chí Minh. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVKD 001961. 

9. Kinh tế học vi mô / David Begg, Stanley Fischer, Rudiger Dornbusch ; 

Nhóm giảng viên Khoa Kinh tế Đại học Kinh tế quốc dân biên dịch ; Trần 

Phú Thuyết hiệu đính . - Hà Nội : Thống kê, 2012. - 330 tr. : minh họa ; 24 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những nội dung cơ bản của kinh tế học vi mô, gồm: kinh tế 

học và nền kinh tế; các công cụ phân tích kinh tế; cung, cầu và thị trường; các 

quyết định cung ứng; cạnh tranh, độc quyền; thị trường lao động; thương mại 

quốc tế;…. 

Từ khóa: Kinh tế ; Kinh tế vi mô ; Kinh tế học. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVKT 003439. 

10. Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam. Tập I (1930-1954), Quyển 2 (1945-

1954) / Trịnh Nhu chủ biên ; Khổng Đức Thiêm ... [et al.] . - Hà Nội : Chính 

trị Quốc gia Sự thật, 2018. - 676 tr. : minh họa ; 24 cm. 

Tóm tắt: Trình bày lịch sử quá trình lãnh đạo của Đảng từ năm 1945 đến năm 

1954, gồm: Đảng lãnh đạo thiết lập, bảo vệ chế độ dân chủ cộng hoà, chuẩn bị 

kháng chiến toàn quốc (tháng 9/1945 - tháng 12/1946); Đảng phát động, tổ chức 

và lãnh đạo cuộc kháng chiến toàn quốc, tiến tới giành thế chủ động chiến lược 
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(tháng 12/1946 - tháng 12/1950) và lãnh đạo cuộc kháng chiến đến thắng lợi 

(1951-1954). 

Từ khóa: Lịch sử ; Đảng Cộng sản Việt Nam. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVKD 001962. 

11. Một số vấn đề lý luận - thực tiễn cấp thiết liên quan trực tiếp đến đổi 

mới nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước / 

Chủ biên: Nguyễn Văn Thạo, Nguyễn Viết Thông ; Dương Xuân Ngọc ... [et 

al.] . - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2018. - 795 tr. ; 24 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận và kinh nghiệm của một số nước trên 

thế giới về nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng, quản lí của Nhà nước. 

Phân tích thực tiễn đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng, quản lí 

của Nhà nước ở Việt Nam; từ đó đưa ra định hướng đổi mới phương thức lãnh 

đạo của Đảng, quản lí của Nhà nước. 

Từ khóa: Công tác Đảng ; Quản lí nhà nước ; Lãnh đạo ; Đảng Cộng sản Việt Nam. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVKD 001963. 

12. Năm mươi năm cuộc Tổng tiến công, nổi dậy Mậu Thân (1968 - 2018) - 

Tầm vóc và giá trị lịch sử / Lê Quốc Lý ... [et al.] . - Hà Nội : Chính trị Quốc 

gia Sự thật, 2018. - 623 tr. ; 24 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những quyết sách của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quân uỷ 

Trung ương, Trung ương Cục miền Nam,... trong lãnh đạo, chỉ đạo cuộc Tổng 

tiến công và nổi dậy năm 1968; sự tham gia của các lực lượng, các binh chủng 

và quần chúng nhân dân vào cuộc tiến công. Phân tích ý nghĩa lịch sử, nguyên 

nhân thắng lợi và bài học kinh nghiệm của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Mậu 

thân 1968. 

Từ khóa: Việt Nam ; Kháng chiến chống Mỹ ; Tổng tiến công mùa xuân 1968 ; 

Lịch sử. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVLS 000860. 

13. Nhập môn ngôn ngữ học : tổng luận, ngữ âm học, từ vựng học, ngữ 

pháp học, phong cách học, ngữ dụng học / Mai Ngọc Chừ chủ biên ; 
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Nguyễn Thị Ngân Hoa, Đỗ Việt Hùng, Bùi Minh Toán . - Hà Nội : Giáo dục, 

2011. - 587 tr. : minh họa ; 21cm. 

Tóm tắt: Trình bày tổng quan về ngôn ngữ và ngôn ngữ học. Nghiên cứu những 

nội dung cơ bản của ngôn ngữ học, gồm: ngữ âm học, từ vựng học, ngữ pháp 

học, phong cách học và ngữ dụng học. 

Từ khóa: Ngôn ngữ học ; Tiếng Việt ; Ngữ pháp ; Ngôn ngữ ; Ngữ âm ; Từ vựng. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVTC 001136. 

14. Pháp luật dân sự và thực tiễn xét xử / Tưởng Duy Lượng . - Hà Nội : 

Chính trị Quốc gia Sự thật, 2018. - 551 tr. ; 24 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu, phân tích, bình luận các vụ án, bản án dân sự có những sai 

sót, vướng mắc điển hình; từ đó đánh giá, tổng kết thực tiễn xét xử và đề xuất 

hướng xử lí đối với từng loại tranh chấp dân sự. 

Từ khóa: Luật Dân sự ; Việt Nam ; Xét xử ; Tranh chấp dân sự. 

Địa chỉ tài liệu: (5): DSVLDS 002644-8 ; (5): MSVLDS 011648-52. 

15. Phong trào dân tộc dân chủ ở Nam Kỳ 1930 - 1945, nghiên cứu qua tài 

liệu lưu trữ / Phạm Thị Huệ . - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2018. - 

483 tr. : minh hoạ ; 24 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu về phong trào dân tộc dân chủ ở Nam Kỳ trong giai đoạn 

1930 – 1945 dựa trên những tư liệu của chính quyền thực dân Pháp. 

Từ khóa: Việt Nam ; Lịch sử ; Miền Nam ; Phong trào dân tộc dân chủ. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVLS 000861. 

16. Sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật / 

Đồng Ngọc Ba chủ biên ; Nguyễn Thị Thu Hoè ... [et al.] . - Hà Nội : Tư 

pháp, 2016. - 198 tr. : minh họa ; 21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày một số nội dung liên quan đến kiểm tra văn bản qui phạm 

pháp luật, gồm: những vấn đề lí luận chung; hoạt động tự kiểm tra, xử lí văn 

bản; kiểm tra, xử lí văn bản theo thẩm quyền; quản lí nhà nước và các điều kiện 

bảo đảm trong công tác kiểm tra, xử lí văn bản. Giới thiệu các văn bản liên quan 

đến công tác kiểm tra, xử lí văn bản qui phạm pháp luật. 
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Từ khóa: Văn bản qui phạm pháp luật ; Việt Nam ; Luật Hành chính ; Kiểm tra 

văn bản ; Sổ tay nghiệp vụ. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVLHC 007164. 

17. Sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật / 

Đồng Ngọc Ba chủ biên ; Hoàng Xuân Hoan ... [et al.] . - Hà Nội : Tư pháp, 

2017. - 239 tr. : minh họa ; 24 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những qui định chung về xây dựng bộ pháp điển; qui trình 

thực hiện pháp điển theo đề mục; kĩ thuật thực hiện pháp điển; việc pháp điển, 

cập nhật qui phạm pháp luật mới và bổ sung chủ đề, đề mục mới. Giới thiệu và 

hướng dẫn sử dụng phần mềm pháp điển hệ thống qui phạm pháp luật. 

Từ khóa: Pháp điển ; Việt Nam ; Qui phạm pháp luật ; Sổ tay nghiệp vụ ; Luật 

Hành chính. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVLHC 007163. 

18. Sổ tay pháp luật lao động : dành cho người làm công tác nhân sự trong 

doanh nghiệp / Nguyễn Hữu Phước . - TP. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Thành 

phố Hồ Chí Minh, 2018. - 675 tr. : minh họa ; 23 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề cơ bản của pháp luật lao động Việt Nam, gồm: 

tuyển dụng lao động và thử việc; hợp đồng lao động; đào tạo nghề; đối thoại xã 

hội; thời giờ làm việc và nghỉ ngơi; tiền lương; kỉ luật lao động và trách nhiệm 

vật chất; an toàn lao động, vệ sinh lao động. 

Từ khóa: Việt Nam ; Luật Lao động ; Sổ tay. 

Địa chỉ tài liệu: (5): DSVLLD 007448-52 ; (5): MSVLLD 016042-6. 

19. Sổ tay soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật / Biên soạn: Nguyễn Hồng 

Tuyến ... [et al.] . - Hà Nội : Tư pháp, 2018. - 263 tr. : minh họa ; 21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề chung trong soạn thảo văn bản qui phạm pháp 

luật. Phân tích các kĩ năng cơ bản trong soạn thảo văn bản và hướng dẫn soạn 

thảo một số văn bản cụ thể. 

Từ khóa: Văn bản qui phạm pháp luật ; Việt Nam ; Luật Hành chính ; Soạn thảo 

văn bản ; Sổ tay. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVLHC 007165. 
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20. Tăng trưởng bao trùm trong khu vực doanh nghiệp ở Việt Nam : sách 

chuyên khảo / Nguyễn Văn Công chủ biên ; Phạm Thế Anh ... [et al.] . - Hà 

Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2018. - 388 tr. : minh họa ; 21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày cơ sở lí luận về tăng trưởng bao trùm. Phân tích, đánh giá thực 

trạng tăng trưởng bao trùm ở Việt Nam, tính bao trùm trong tăng trưởng của khu 

vực doanh nghiệp và các nhân tố ảnh hưởng tới tăng trưởng bao trùm trong khu 

vực doanh nghiệp. Đưa ra định hướng, giải pháp nhằm phát triển mô hình tăng 

trưởng bao trùm ở Việt Nam để thúc đẩy sự phát triển của các doanh nghiệp. 

Từ khóa: Tăng trưởng kinh tế ; Việt Nam ; Doanh nghiệp ; Kinh tế. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVKT 003441. 

21. Thuật ngữ quan hệ quốc tế / Chủ biên: Đào Minh Hồng, Lê Hồng Hiệp; 

Biên soạn: Trần Nam Tiến ... [et al.] . - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 

2018. - 415 tr. ; 24 cm. 

Tóm tắt: Trình bày khái niệm và những bình luận, phân tích, đánh giá về nguồn 

gốc, lịch sử phát triển, sự chuyển hóa của 100 thuật ngữ quan hệ quốc tế liên 

quan đến các lĩnh vực kinh tế, chính trị, tư tưởng, pháp luật, ngoại giao. 

Từ khóa: Thuật ngữ ; Quan hệ quốc tế. 

Địa chỉ tài liệu: (5): DSVCT 002108-12. 

22. Triết học luật pháp / Raymond Wacks ; Phạm Kiều Tùng dịch . - Hà Nội 

: Tri thức, 2018. - 194 tr. : minh họa ; 21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề cơ bản của triết học pháp luật, gồm: luật tự 

nhiên, thuyết thực chứng về pháp lí, luật pháp như là sự diễn giải, quyền và công 

lí, luật pháp và xã hội, lí thuyết pháp lí phê phán. 

Từ khóa: Pháp luật ; Triết học ; Lí luận nhà nước và pháp luật. 

Địa chỉ tài liệu: (5): DSVLL 001607-11. 

23. Tự do hiệp hội. Bộ tổng tập về các nguyên tắc và quyết định của Uỷ ban 

ILO về tự do hiệp hội / Dịch: Nguyễn Văn Bình, Phạm Thu Lan . - Hà Nội : 

Lao động - Xã hội, 2017. - 327 tr. : minh họa ; 24 cm. 

Tóm tắt: Tập hợp các nguyên tắc và quyết định phản ánh những chính sách, 

hành động của Ủy ban ILO về tự do hiệp hội, liên quan đến một số nội dung: thủ 
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tục của Ủy ban Tự do hiệp hội và các đối tác xã hội; quyền công đoàn, quyền tự 

do dân sự; quyền thành lập, gia nhập tổ chức của người lao động và người sử 

dụng lao động;…. 

Từ khóa: ILO ; Tự do hiệp hội. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVKT 003440. 

24. Tư duy pháp lý của luật sư : nhìn thật rộng và đánh tập trung / Nguyễn 

Ngọc Bích . - TP. Hồ Chí Minh : Trẻ, 2019. - 442 tr. : minh hoạ ; 23 cm. 

Tóm tắt: Giới thiệu về tư duy pháp lí của luật sư và điều kiện để có tư duy pháp 

lí. Trình bày các phương pháp tư duy và đưa ra một số vụ án để thực hành cách 

tư duy pháp lí. 

Từ khóa: Luật sư ; Nghề luật sư ; Tư duy pháp lí ; Việt Nam ; Luật Hành chính. 

Địa chỉ tài liệu: (5): DSVLHC 007158-62. 

25. UNESCO với sự kiện tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải 

phóng dân tộc, nhà văn hoá kiệt xuất / Chủ biên: Mạch Quang Thắng, Bùi 

Đình Phong, Chu Đức Tính . - Hà Nội : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2013. - 

223 tr. ; 21 cm. 

Tóm tắt: Giới thiệu một số thông tin cơ bản về Đại hội đồng UNESCO, Nghị 

quyết của UNESCO về kỉ niệm 100 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Tập hợp một số bài nghiên cứu, bài phát biểu của các tác giả nước ngoài và lãnh 

đạo tổ chức UNESCO về nhà văn hoá kiệt xuất, anh hùng giải phóng dân tộc Hồ 

Chí Minh. 

Từ khóa: Việt Nam ; Anh hùng dân tộc ; UNESCO ; Nhà văn hóa. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVKD 001960. 

26. Văn hóa Đông Nam Á / Nguyễn Tấn Đắc . - Hà Nội : Khoa học xã hội, 

2003. - 343 tr. ; 21 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu một số nội dung về văn hóa Đông Nam Á, gồm: khu vực 

văn hóa; các nhóm chủng tộc, ngôn ngữ; đất đai, văn hóa nông nghiệp; văn hóa 

thương nghiệp; văn hóa bản địa; những nguyên tắc, giá trị của các nước Đông 

Nam Á; văn hóa Đông Nam Á và quá trình nhận thức về khu vực Đông Nam Á. 

Từ khóa: Văn hóa ; Đông Nam Á. 
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Địa chỉ tài liệu: (1): DSVVG 000706. 

27. Văn hóa Việt Nam tìm tòi và suy ngẫm / Trần Quốc Vượng . - Hà Nội : 

Văn hóa dân tộc, 2000. - 984 tr. : minh họa ; 21 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu một số nội dung liên quan đến văn hóa Việt Nam, gồm: 

những vấn đề chung, diễn trình văn hóa, văn hóa dân gian, nghệ thuật, ứng xử và 

danh nhân. 

Từ khóa: Văn hoá ; Việt Nam. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVVG 000705. 

28. Xây dựng nền tảng học liệu mở cho giáo dục đại học Việt Nam : đề xuất 

chính sách, tạo lập cộng đồng và phát triển giải pháp công nghệ = Building 

foundations for open educational resources for higher education in 

Vietnam: policies, communities and technolo . - Hà Nội : Đại học Quốc gia 

Hà Nội, 2015. - 648 tr. : minh họa ; 24 cm. 

Tóm tắt: Tập hợp các bài tham luận nghiên cứu về vấn đề xây dựng nền tảng 

học liệu mở cho giáo dục đại học Việt Nam, gồm: chính sách, mô hình học liệu 

mở; xây dựng nội dung và phát triển cộng đồng học liệu mở; công nghệ và công 

cụ cho học liệu mở. 

Từ khóa: Việt Nam ; Giáo dục đại học ; Tài nguyên giáo dục mở. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVVG 000707. 

 

* Sách tiếng Anh 

1. Absolute legal English / Helen Callanan, Lynda Edwards . - Surrey : Delta 

Publishing, 2012. - 112 p. : ill. ; 26 cm. 

Từ khóa: Pháp luật ; Tiếng Anh pháp lí. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVA 000438. 

2. Consecutive interpreting: course book / Nguyen Ngoc Ninh . - Hà Nội : 

[S.n.], 2016. - 90 p. ; 26 cm. 

Từ khóa: Tiếng Anh ; Phiên dịch ; Dịch thuật. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVA 000440. 

3. IELTS speaking/ Mark Allen . - Beijing : Qunyan Press, 2007. - 281 p. : ill.; 26 cm. 
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Từ khóa: Tiếng Anh ; Kĩ năng nói ; IELTS ; Tiếng Trung Quốc. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVA 000439. 

4. Public international law / John H. Currie . - Toronto : Irwin Law, 2008. - 

xxiii, 619 p. ; 23 cm. 

Từ khóa: Luật Quốc tế ; Canada. 

Địa chỉ tài liệu: (1): GVA 002793. 

5. Translation practice : course book (for upper-intermediate students of 

English) / Nguyen Viet Ky . - Ha Noi : [S.n.], 2006. - 126 p. ; 26 cm. 

Từ khóa: Tiếng Anh ; Dịch thuật. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVA 000441. 

 

C. ĐỀ TÀI KHOA HỌC 

1. Các khía cạnh pháp lý của tiền ảo: Thực tiễn các nước và một số kinh 

nghiệm cho Việt Nam : đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ / Bộ Tư pháp. 

Trường Đại học Luật Hà Nội ; Nguyễn Minh Oanh chủ nhiệm đề tài ; 

Nguyễn Văn Hợi thư ký đề tài ; Phùng Trung Tập … [et al.] . - Hà Nội, 

2018. - 723 tr. : minh họa ; 28 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu những vấn đề lí luận và các qui định của pháp luật Việt 

Nam về tiền ảo. Phân tích thực trạng pháp luật về tiền ảo của một số nước trên 

thế giới và rút ra bài học kinh nghiệm cho Việt Nam. Đưa ra một số kiến nghị, 

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

Việt Nam về tiền ảo trên thực tế. Tập hợp 14 chuyên đề có nội dung nghiên cứu 

liên quan đến đề tài. 

Từ khóa: Luật Dân sự ; Việt Nam ; Đề tài khoa học ; Tiền ảo. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVDKH 000454. 

2. Các tổ chức không có tư cách pháp nhân trong quan hệ dân sự : đề tài 

nghiên cứu khoa học cấp Trường / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Vũ Thị 

Hồng Yến chủ nhiệm đề tài ; Nguyễn Hoàng Long thư ký đề tài ; Lê Thị 

Giang, Lê Thị Thúy Nga, Ngô Thu Trang . - Hà Nội, 2019. - 215 tr. ; 28 cm. 
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Tóm tắt: Nghiên cứu những vấn đề lí luận về các tổ chức không có tư cách pháp 

nhân trong quan hệ dân sự. Phân tích, đánh giá thực trạng qui định của Bộ luật 

Dân sự năm 2015 về các tổ chức không có tư cách pháp nhân; từ đó đưa ra một 

số kiến nghị hoàn thiện qui định của pháp luật về vấn đề này. Tập hợp 5 chuyên 

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

Từ khóa: Luật Dân sự ; Giao dịch dân sự ; Tổ chức ; Quan hệ dân sự ; Tư cách 

pháp nhân ; Đề tài khoa học ; Việt Nam. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVDKH 000437. 

3. Cảm nhận hạnh phúc trong công việc của người lao động Trường Đại 

học Luật Hà Nội : đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường / Trường Đại học 

Luật Hà Nội ; Chu Văn Đức chủ nhiệm đề tài ; Trần Thanh Vân thư kí đề 

tài ; Phan Thị Mai Hương . - Hà Nội, 2019. - 135 tr. : minh họa ; 28 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu những vấn đề lí luận về hạnh phúc, cảm nhận hạnh phúc và 

các yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến cảm nhận hạnh phúc của người lao động trong 

công việc. Phân tích, đánh giá thực trạng cảm nhận hạnh phúc của người lao 

động ở Trường Đại học Luật Hà Nội, từ đó đề xuất biện pháp nhằm tăng cường 

cảm nhận hạnh phúc của người lao động ở Trường Đại học Luật Hà Nội. Tập 

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

Từ khóa: Người lao động ; Tâm lí học ; Trường Đại học Luật Hà Nội ; Hạnh 

phúc ; Đề tài khoa học. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVDKH 000438. 

4. Chế tài xử lý hành vi hạn chế cạnh tranh theo qui định của pháp luật 

Việt Nam : đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường / Trường Đại học Luật 

Hà Nội ; Phạm Phương Thảo chủ nhiệm đề tài ; Trần Thị Phương Liên thư 

ký đề tài ; Nguyễn Thị Vân Anh … [et al.] . - Hà Nội, 2018. - 235 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày khái quát về hành vi hạn chế cạnh tranh và chế tài xử lí hành 

vi hạn chế cạnh tranh. Phân tích, đánh giá thực trạng pháp luật và thực tiễn thi 

hành các qui định pháp luật Việt Nam về chế tài xử lí hành vi hạn chế cạnh 

tranh. Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả 
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thực thi pháp luật về vấn đề này ở Việt Nam hiện nay. Tập hợp 4 chuyên đề liên 

quan đến nội dung nghiên cứu của đề tài. 

Từ khóa: Việt Nam ; Luật Kinh tế ; Chế tài ; Luật Cạnh tranh ; Đề tài khoa học ; 

Hạn chế cạnh tranh. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVDKH 000448. 

5. Cơ sở lý luận và thực tiễn những điểm mới của Bộ luật Dân sự năm 2015: 

đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Lê 

Đình Nghị chủ nhiệm đề tài ; Lê Thị Giang thư ký đề tài ; Nguyễn Hoàng 

Long … [et al.] . - Hà Nội, 2018. - 450 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày khái quát quá trình sửa đổi, bổ sung Bộ luật Dân sự năm 

2015. Nghiên cứu cơ sở lí luận, thực tiễn cho những điểm mới trong các chế 

định của Bộ luật Dân sự năm 2015; từ đó đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện 

những điểm còn chưa hợp lí trong các qui định mới của Bộ luật này. Tập hợp 11 

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

Từ khóa: Luật Dân sự ; Việt Nam ; Đề tài khoa học ; Bộ luật Dân sự 2015. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVDKH 000449. 

6. Đánh cá bất hợp pháp, không được báo cáo, không được kiểm soát (IUU 

Fishing) và những vấn đề đặt ra đối với Việt Nam : đề tài nghiên cứu khoa 

học cấp Trường / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Nguyễn Thị Hồng Yến chủ 

nhiệm đề tài ; Lã Minh Trang thư ký đề tài ; Lê Thị Anh Đào ... [et al.] . - 

Hà Nội, 2019. - 306 tr. : minh họa ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày qui định của pháp luật quốc tế về đánh cá bất hợp pháp, 

không được báo cáo, không được kiểm soát (IUU). Nghiên cứu chính sách, pháp 

luật một số quốc gia, tổ chức quốc tế về phòng, chống hành vi IUU và bài học 

kinh nghiệm cho Việt Nam. Phân tích thực trạng pháp luật và thực tiễn thi hành 

các biện pháp phòng, chống hành vi IUU của Việt Nam; từ đó đưa ra một số 

kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả phòng, chống hành vi 

IUU ở nước ta trong thời gian tới. Tập hợp 7 chuyên đề liên quan đến nội dung 

nghiên cứu của đề tài. 
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Từ khóa: Việt Nam ; Luật Quốc tế ; Đánh cá trên biển ; Đề tài khoa học ; Đánh 

cá bất hợp pháp. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVDKH 000439. 

7. Đào tạo kỹ năng tư vấn pháp luật trong lĩnh vực thương mại tại Trường 

Đại học Luật Hà Nội : đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường / Trường Đại 

học Luật Hà Nội ; Nguyễn Thị Dung chủ nhiệm đề tài ; Cao Thanh Huyền 

thư ký đề tài ; Phạm Thị Huyền … [et al.] . - Hà Nội, 2018. - 293 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Phân tích, đánh giá thực trạng đào tạo kĩ năng tư vấn pháp luật trong 

lĩnh vực thương mại tại Trường Đại học Luật Hà Nội. Làm rõ cơ sở pháp lí cần 

thiết để thực hiện tư vấn pháp luật trong lĩnh vực thương mại và đưa ra một số 

tình huống, vụ việc tư vấn pháp luật để minh họa. Đề xuất giải pháp nhằm nâng 

cao chất lượng đào tạo kĩ năng tư vấn pháp luật trong lĩnh vực thương mại tại 

Trường Đại học Luật Hà Nội. Tập hợp 5 chuyên đề liên quan đến nội dung 

nghiên cứu của đề tài. 

Từ khóa: Luật Kinh tế ; Thương mại ; Tư vấn pháp luật ; Đề tài khoa học ; 

Trường Đại học Luật Hà Nội ; Kĩ năng tư vấn ; Việt Nam. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVDKH 000447. 

8. Giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện chương trình môn học Giáo dục 

thể chất tại Trường Đại học Luật Hà Nội : đề tài nghiên cứu khoa học cấp 

Trường / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Ngô Khánh Thế chủ nhiệm đề tài ; 

Đỗ Thị Tươi thư ký đề tài ; Phạm Ngọc Bách ... [et al.] . - Hà Nội, 2019. - 

157 tr. : minh họa ; 28 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu một số vấn đề lí luận về chương trình và chương trình môn 

học Giáo dục thể chất ở các trường đại học. Phân tích, đánh giá thực trạng hiệu quả 

chương trình môn học Giáo dục thể chất tại Trường Đại học Luật Hà Nội; từ đó đề 

xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện chương trình môn học 

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

Từ khóa: Giáo dục đại học ; Đề tài khoa học ; Giáo dục thể chất ; Chương trình 

giảng dạy ; Trường Đại học Luật Hà Nội. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVDKH 000430. 
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9. Giáo dục đạo đức truyền thống dân tộc Việt Nam cho sinh viên Trường Đại 

học Luật Hà Nội : đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường / Trường Đại học 

Luật Hà Nội ; Lê Thanh Thập chủ nhiệm đề tài ; Vũ Kim Dung thư ký đề tài ; 

Nguyễn Mạnh Tường ... [et al.] . - Hà Nội, 2019. - 258 tr. : minh họa ; 28 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu một số vấn đề lí luận về giá trị đạo đức truyền thống và 

giáo dục giá trị đạo đức truyền thống dân tộc cho sinh viên Trường Đại học Luật 

Hà Nội. Phân tích thực trạng giáo dục giá trị đạo đức truyền thống dân tộc cho 

sinh viên ở Trường Đại học Luật Hà Nội; từ đó đưa ra phương hướng và các giải 

pháp nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục giá trị đạo đức truyền thống dân tộc cho 

sinh viên của Trường Đại học Luật Hà Nội giai đoạn hiện nay. Tập hợp 3 

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

Từ khóa: Đạo đức ; Sinh viên ; Giáo dục đại học ; Đề tài khoa học ; Trường Đại 

học Luật Hà Nội ; Việt Nam ; Giáo dục đạo đức. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVDKH 000432. 

10. Hoàn thiện cơ chế tổ chức theo dõi thi hành pháp luật ở Việt Nam hiện 

nay. Phần thứ nhất, Báo cáo phúc trình đề tài : đề tài nghiên cứu khoa học 

cấp Bộ / Bộ Tư pháp. Trường Đại học Luật Hà Nội ; Đặng Thanh Sơn chủ 

nhiệm đề tài ; Phạm Ngọc Thắng thư ký đề tài ; Đồng Ngọc Ba … [et al.] . - 

Hà Nội, 2019. - 325 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu cơ sở lí luận của việc hoàn thiện cơ chế tổ chức theo dõi thi 

hành pháp luật ở Việt Nam. Phân tích, đánh giá thực trạng cơ chế tổ chức theo 

dõi thi hành pháp luật ở Việt Nam hiện nay. Đưa ra quan điểm và giải pháp 

nhằm hoàn thiện pháp luật về vấn đề này. 

Từ khóa: Việt Nam ; Thi hành pháp luật ; Đề tài khoa học ; Lí luận nhà nước 

pháp luật. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVDKH 000455. 

11. Hoàn thiện pháp luật về kinh doanh nhà ở thương mại tại Việt Nam : đề 

tài nghiên cứu khoa học cấp Trường / Trường Đại học Luật Hà Nội ; 

Nguyễn Thị Dung chủ nhiệm đề tài ; Lê Thị Ngọc Mai thư ký đề tài ; 

Nguyễn Quang Tuyến ... [et al.] . - Hà Nội, 2019. - 270 tr. ; 28 cm. 
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Tóm tắt: Nghiên cứu những qui định pháp luật hiện hành về kinh doanh nhà ở 

thương mại và đánh giá quá trình phát triển hệ thống pháp luật về kinh doanh 

nhà ở thương mại tại Việt Nam. Phân tích thực tiễn áp dụng pháp luật về kinh 

doanh nhà ở thương mại; chỉ ra những tồn tại, vướng mắc trong quá trình áp 

dụng; từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm xây dựng và hoàn thiện pháp luật về 

vấn đề này. Tập hợp 8 chuyên đề liên quan đến nội dung nghiên cứu của đề tài. 

Từ khóa: Việt Nam ; Kinh doanh ; Luật Đất đai ; Đề tài khoa học ; Nhà ở 

thương mại. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVDKH 000435. 

12. Hợp đồng hợp tác trong Bộ luật Dân sự năm 2015 : đề tài nghiên cứu 

khoa học cấp Trường / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Kiều Thị Thùy Linh 

chủ nhiệm đề tài ; Lê Thị Bích Thủy thư ký đề tài ; Nguyễn Hải Anh ... [et 

al.] . - Hà Nội, 2018. - 301 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lí luận về hợp đồng hợp tác. Phân tích thực 

trạng qui định của Bộ luật Dân sự năm 2015 về hợp đồng hợp tác và thực tiễn 

thực hiện hợp đồng hợp tác; 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: Luật Dân sự ; Việt Nam ; Hợp đồng dân sự ; Đề tài khoa học ; Bộ luật 

Dân sự 2015 ; Hợp đồng hợp tác. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVDKH 000444. 

13. Một số vấn đề pháp lý đặt ra đối với hoạt động đầu tư vào đơn vị hành 

chính - kinh tế đặc biệt tại Việt Nam : đề tài nghiên cứu khoa học cấp 

Trường / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Vũ Thị Hòa Như chủ nhiệm đề tài; 

Lê Ngọc Anh thư ký đề tài ; Nguyễn Thị Yến ... [et al.] . - Hà Nội, 2019. - 

282 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày khái quát về đơn vị hành chính – kinh tế xã hội đặc biệt và 

pháp luật về đơn vị hành chính - kinh tế xã hội đặc biệt. Nghiên cứu những vấn 

đề pháp lí cụ thể của hoạt động đầu tư tại đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt ở 

Việt Nam và kinh nghiệm của một số quốc gia trên thế giới; từ đó rút ra bài học 
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cho Việt Nam trong việc xây dựng pháp luật đầu tư tại đơn vị hành chính – kinh 

tế đặc biệt. Tập hợp 6 chuyên đề liên quan đến nội dung nghiên cứu của đề tài. 

Từ khóa: Việt Nam ; Luật Kinh tế ; Đầu tư ; Đề tài khoa học ; Đơn vị hành 

chính - kinh tế đặc biệt. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVDKH 000441. 

14. Nâng cao hiệu quả công tác pháp chế đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà 

nước pháp quyền : đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ / Bộ Tư pháp. Viện 

Khoa học Pháp lý ; Trần Văn Đạt chủ nhiệm đề tài ; Nguyễn Thanh Hương 

thư ký đề tài ; Chu Mạnh Hùng … [et al.] . - Hà Nội, 2017. - 397 tr. : minh 

họa ; 28 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu những vấn đề chung về pháp chế và công tác pháp chế. 

Phân tích, đánh giá thực trạng công tác pháp chế theo qui định của pháp luật 

Việt Nam; từ đó đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác pháp chế 

đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền. Tập hợp 8 chuyên đề có liên 

quan đến nội dung nghiên cứu của đề tài. 

Từ khóa: Việt Nam ; Nhà nước pháp quyền ; Pháp chế ; Đề tài khoa học ; Lí 

luận nhà nước pháp luật. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVDKH 000453. 

15. Nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và 

vừa ở Việt Nam : đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường / Trường Đại học 

Luật Hà Nội ; Trần Thị Bảo Ánh chủ nhiệm đề tài ; Cao Thanh Huyền thư 

ký đề tài ; Nguyễn Quý Trọng ... [et al.] . - Hà Nội, 2019. - 257 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

Phân tích, đánh giá thực trạng pháp luật và thực tiễn thực thi các qui định của 

pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam. Nghiên cứu kinh 

nghiệm một số quốc gia về xây dựng khung pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp 

nhỏ và vừa và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam. Đưa ra một số kiến nghị, giải 

pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu thực thi pháp luật về hỗ trợ 

doanh nghiệp nhỏ và vừa trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Tập hợp 5 chuyên đề 

liên quan đến nội dung nghiên cứu của đề tài. 
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Từ khóa: Việt Nam ; Luật Kinh tế ; Doanh nghiệp nhỏ và vừa ; Đề tài khoa học ; 

Hỗ trợ doanh nghiệp. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVDKH 000431. 

16. Nâng cao thể lực của sinh viên Trường Đại học Luật Hà Nội thông qua 

hoạt động giáo dục thể chất : đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường / Trường 

Đại học Luật Hà Nội ; Đỗ Thị Tươi chủ nhiệm đề tài ; Phạm Ngọc Bách thư 

ký đề tài ; Ngô Khánh Thế ... [et al.] . - Hà Nội, 2018. - 140 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lí luận về nâng cao thể lực của sinh viên thông 

qua hoạt động giáo dục thể chất. Phân tích, đánh giá thực trạng thể lực của sinh 

viên Trường Đại học Luật Hà Nội; từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng 

cao thể lực của sinh viên Trường Đại học Luật Hà Nội thông qua hoạt động giáo 

dục thể chất. Tập hợp 3 chuyên đề liên quan đến nội dung nghiên cứu của đề tài. 

Từ khóa: Sinh viên ; Đề tài khoa học ; Giáo dục thể chất ; Trường Đại học Luật 

Hà Nội. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVDKH 000443. 

17. Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng Tạp chí Luật học của Trường Đại 

học Luật Hà Nội trở thành tạp chí khoa học theo tiêu chuẩn quốc tế : đề tài 

nghiên cứu khoa học cấp Trường / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Trần 

Thái Dương chủ nhiệm đề tài ; Nguyễn Hoàng Lan thư kí đề tài ; Nguyễn 

Văn Quang, Hoàng Quỳnh Hoa, Đỗ Thị Hiển . - Hà Nội, 2018. - 294 tr. : 

minh họa ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận về xây dựng tạp chí khoa học theo tiêu 

chuẩn quốc tế. Nghiên cứu kinh nghiệm của một số tạp chí trong nước và nước 

ngoài đối với việc xây dựng tạp chí khoa học theo tiêu chuẩn quốc tế. Phân tích, 

đánh giá thực trạng xây dựng, tính đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế của Tạp chí Luật 

học; từ đó đề xuất một số giải pháp phù hợp nhằm xây dựng Tạp chí Luật học 

trở thành tạp chí khoa học theo tiêu chuẩn quốc tế. Tập hợp 4 chuyên đề liên 

quan đến nội dung nghiên cứu của đề tài. 

Từ khóa: Việt Nam ; Đề tài khoa học ; Trường Đại học Luật Hà Nội ; Tạp chí 

Luật học. 
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Địa chỉ tài liệu: (1): DSVDKH 000442. 

18. Nhận thức và thực hiện pháp luật về phòng chống tác hại của thuốc lá 

(qua khảo sát sinh viên Trường Đại học Luật Hà Nội) : đề tài nghiên cứu 

khoa học cấp Trường / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Phan Thị Luyện chủ 

nhiệm đề tài ; Nguyễn Thanh Hương thư ký đề tài ; Nguyễn Thị Ngọc 

Dung. - Hà Nội, 2019. - 210 tr. : minh họa ; 28 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu những vấn đề lí luận về nhận thức và thực hiện pháp luật 

về phòng chống tác hại của thuốc lá. Phân tích, đánh giá thực trạng nhận thức và 

thực hiện pháp luật về phòng chống tác hại của thuốc lá ở Trường Đại học Luật 

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

hiện pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá ở Trường Đại học Luật Hà 

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

Từ khóa: Thực hiện pháp luật ; Trường Đại học Luật Hà Nội ; Thuốc lá ; Sinh 

viên ; Đề tài khoa học ; Tác hại. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVDKH 000452. 

19. Pháp luật điều chỉnh hoạt động xuất nhập cảnh, cư trú, đi lại của người 

nước ngoài tại Việt Nam - Thực trạng và giải pháp : đề tài nghiên cứu khoa 

học cấp Trường / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Nguyễn Hồng Bắc chủ 

nhiệm đề tài ; Ngô Thị Ngọc Ánh thư ký đề tài ; Hà Việt Hưng, Trần Thúy 

Hằng . - Hà Nội, 2019. - 235 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày khái quát về người nước ngoài và pháp luật điều chỉnh hoạt 

động xuất nhập cảnh, cư trú, đi lại của người nước ngoài tại Việt Nam. Phân tích 

thực trạng pháp luật điều chỉnh hoạt động xuất nhập cảnh, cư trú, đi lại của 

người nước ngoài và thực tiễn giải quyết hoạt động này tại Việt Nam; từ đó đề 

xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quản lí người 

nước ngoài tại nước ta trong thời gian tới. Tập hợp 4 chuyên đề liên quan đến 

nội dung nghiên cứu của đề tài. 

Từ khóa: Việt Nam ; Tư pháp quốc tế ; Cư trú ; Xuất cảnh ; Đề tài khoa học ; 

Người nước ngoài ; Nhập cảnh. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVDKH 000436. 
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20. Pháp luật quốc tế và pháp luật một số quốc gia trên thế giới về bảo hiểm 

thất nghiệp - Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam : đề tài nghiên cứu khoa 

học cấp Trường / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Đoàn Xuân Trường chủ 

nhiệm đề tài ; Trần Thị Kiều Trang thư ký đề tài ; Trần Thị Thúy Lâm ... 

[et al.] . - Hà Nội, 2019. - 246 tr. : minh họa ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lí luận về bảo hiểm thất nghiệp và pháp luật về 

bảo hiểm thất nghiệp. Nghiên cứu qui định của pháp luật quốc tế, pháp luật một 

số quốc gia trên thế giới về bảo hiểm thất nghiệp và bài học kinh nghiệm cho 

Việt Nam. Phân tích, đánh giá thực trạng pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp tại 

Việt Nam; từ đó đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về vấn đề này 

trong thời gian tới. Tập hợp 8 chuyên đề liên quan đến nội dung nghiên cứu của 

đề tài. 

Từ khóa: Việt Nam ; Luật Lao động ; Bảo hiểm thất nghiệp ; Đề tài khoa học ; 

Trung Quốc ; Đức ; Thái Lan ; Đan Mạch. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVDKH 000433. 

21. Pháp luật về xác định giá trị doanh nghiệp, cạnh tranh và quản lý nhân 

sự trong quá trình mua bán, sáp nhập các ngân hàng thương mại ở Việt 

Nam : đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường / Trường Đại học Luật Hà 

Nội ; Trần Thị Bảo Ánh chủ nhiệm đề tài ; Phạm Thị Huyền thư ký đề tài ; 

Nguyễn Quý Trọng ... [et al.] . - Hà Nội, 2018. - 228 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu những vấn đề lí luận và pháp luật về mua bán, sáp nhập 

ngân hàng thương mại; pháp luật về xác định giá trị doanh nghiệp, cạnh tranh và 

quản lí nhân sự trong quá trình mua bán, sáp nhập các ngân hàng thương mại. 

Phân tích thực trạng pháp luật và thực tiễn thực hiện pháp luật về xác định giá trị 

doanh nghiệp, cạnh tranh và quản lí nhân sự trong quá trình mua bán, sáp nhập 

các ngân hàng thương mại ở Việt Nam; từ đó đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện 

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 ; Luật Kinh tế ; Doanh nghiệp ; Ngân hàng thương mại ; 

Mua bán ; Đề tài khoa học ; Sáp nhập. 
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Địa chỉ tài liệu: (1): DSVDKH 000446. 

22. Phát huy nguồn lực đáp ứng yêu cầu xây dựng trường trọng điểm về 

đào tạo cán bộ pháp luật ở Trường Đại học Luật Hà Nội hiện nay : đề tài 

nghiên cứu khoa học cấp Trường / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Đào Ngọc 

Tuấn chủ nhiệm đề tài ; Trần Kim Liễu, Trần Thị Hồng Thúy, Trần Ngọc 

Định . - Hà Nội, 2018. - 242 tr. : minh họa ; 28 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu những vấn đề lí luận về nguồn lực. Phân tích thực tiễn phát 

huy nguồn lực trong các trường đại học ở Việt Nam và rút ra bài học kinh 

nghiệm cho Trường Đại học Luật Hà Nội. Đề xuất một số giải pháp nhằm phát 

huy các nguồn lực để nâng cao chất lượng đào tạo tại Trường Đại học Luật Hà 

Nội, đáp ứng yêu cầu xây dựng Trường thành trường trọng điểm về đào tạo cán 

bộ pháp luật. Tập hợp 5 chuyên đề liên quan đến nội dung nghiên cứu của đề tài. 

Từ khóa: Giáo dục đại học ; Đề tài khoa học ; Nguồn lực ; Trường Đại học Luật 

Hà Nội ; Việt Nam. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVDKH 000451. 

23. Sử dụng án lệ trong hoạt động đào tạo cán bộ pháp luật, tư pháp ở Việt 

Nam hiện nay : đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ / Bộ Tư pháp. Trường 

Đại học Luật Hà Nội ; Nguyễn Bá Bình chủ nhiệm đề tài ; Nguyễn Thị Anh 

Thơ thư ký đề tài ; Hoàng Xuân Châu … [et al.] . - Hà Nội, 2018. - 605 tr. : 

minh họa ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề chung về án lệ theo quan niệm thế giới và Việt 

Nam. Nghiên cứu cơ sở lí luận và pháp lí của việc sử dụng án lệ trong hoạt động 

đào tạo cán bộ pháp luật, tư pháp ở Việt Nam. Phân tích tình hình sử dụng án lệ 

trong đào tạo luật ở Việt Nam và một số nước trên thế giới; chỉ ra những khó 

khăn, thuận lợi của việc sử dụng án lệ trong đào tạo luật ở Việt Nam; từ đó đề 

xuất giải pháp nhằm tăng cường sử dụng án lệ trong hoạt động đào tạo cán bộ 

pháp luật, tư pháp tại các cơ sở đào tạo luật ở nước ta. Tập hợp 14 chuyên đề 

liên quan đến nội dung nghiên cứu của đề tài. 

Từ khóa: Việt Nam ; Án lệ ; Đề tài khoa học ; Cán bộ tư pháp ; Cán bộ pháp 

luật; Đào tạo luật. 
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Địa chỉ tài liệu: (2): DSVDKH 000456-7. 

24. Thủ tục xét xử sơ thẩm vụ án hình sự theo Bộ luật Tố tụng hình sự năm 

2015 : đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường / Trường Đại học Luật Hà 

Nội ; Vũ Gia Lâm chủ nhiệm đề tài ; Nguyễn Thị Mai thư ký đề tài ; Phan 

Thị Thanh Mai ... [et al.] . - Hà Nội, 2019. - 232 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu những vấn đề chung về thủ tục xét xử sơ thẩm vụ án hình 

sự. Phân tích các qui định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 về thủ tục xét 

xử sơ thẩm vụ án hình sự; chỉ ra kết quả đạt được, vướng mắc và hạn chế trong 

thực tiễn thực hiện các qui định này; từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn 

thiện pháp luật về thủ tục xét xử sơ thẩm vụ án hình sự. Tập hợp 7 chuyên đề 

liên quan đến nội dung nghiên cứu của đề tài. 

Từ khóa: Việt Nam ; Vụ án hình sự ; Xét xử sơ thẩm ; Đề tài khoa học ; Thủ tục 

tố tụng ; Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 ; Luật Tố tụng hình sự. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVDKH 000434. 

25. Tính tích cực nghiên cứu khoa học của giảng viên Trường Đại học Luật 

Hà Nội : đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường / Trường Đại học Luật Hà 

Nội ; Đặng Thanh Nga chủ nhiệm đề tài ; Nguyễn Thị Thu Huyền thư ký đề 

tài ; Hoàng Ly Anh . - Hà Nội, 2019. - 187 tr. : minh họa ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lí luận cơ bản về tính tích cực nghiên cứu 

khoa học của giảng viên. Phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động nghiên cứu 

khoa học và các yếu tố ảnh hưởng đến tính tích cực nghiên cứu khoa học của 

giảng viên Trường Đại học Luật Hà Nội; từ đó đề xuất các biện pháp nhằm nâng 

cao tính tích cực nghiên cứu khoa học của giảng viên trong trường. Tập hợp 5 

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

Từ khóa: Nghiên cứu khoa học ; Đề tài khoa học ; Giảng viên ; Trường Đại học 

Luật Hà Nội. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVDKH 000440. 

26. Vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội ở Trường Đại học Luật Hà Nội 

trong xây dựng trường thành trường trọng điểm đào tạo cán bộ về pháp 

luật : đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường / Trường Đại học Luật Hà 
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Nội ; Nguyễn Minh Đoan chủ nhiệm đề tài ; Nguyễn Quý Trọng thư ký đề 

tài ; Nguyễn Mạnh Tường ... [et al.] . - Hà Nội, 2018. - 199 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu những vấn đề lí luận về vị trí, vai trò của các tổ chức chính 

trị - xã hội trong Trường Đại học Luật Hà Nội. Phân tích, đánh giá thực trạng 

vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội trong quá trình xây dựng Trường Đại 

học Luật Hà Nội thành trường trọng điểm đào tạo cán bộ về pháp luật; từ đó đề 

xuất giải pháp nhằm phát huy vai trò của các tổ chức này đối với các lĩnh vực 

hoạt động của nhà trường. Tập hợp 4 chuyên đề liên quan đến nội dung nghiên 

cứu của đề tài. 

Từ khóa: Việt Nam ; Đề tài khoa học ; Tổ chức chính trị xã hội ; Trường Đại 

học Luật Hà Nội. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVDKH 000445. 

27. Xây dựng và sử dụng hồ sơ vụ việc thực tiễn trong giảng dạy và học tập 

môn học Luật Thương mại tại Trường Đại học Luật Hà Nội : đề tài nghiên 

cứu khoa học cấp Trường / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Vũ Thị Lan Anh 

chủ nhiệm đề tài ; Vũ Đặng Hải Yến ... [et al.] . - Hà Nội, 2010. - 335 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu cơ sở lí luận và thực tiễn của việc xây dựng, sử dụng các 

hồ sơ vụ việc thực tiễn trong hoạt động giảng dạy đại học. Phân tích, đánh giá 

việc xây dựng và sử dụng bộ hồ sơ vụ việc thực tiễn trong hoạt động giảng dạy 

và học tập môn học Luật Thương mại tại Trường Đại học Luật Hà Nội. Giới 

thiệu một số bộ hồ sơ vụ việc thực tiễn mẫu để làm tài liệu tham khảo cho sinh 

viên và giảng viên; từ đó góp phần xây dựng nguồn học liệu phục vụ đào tạo 

theo tín chỉ tại trường. Tập hợp 10 chuyên đề liên quan đến nội dung nghiên cứu 

của đề tài. 

Từ khóa: Luật Thương mại ; Đề tài khoa học ; Trường Đại học Luật Hà Nội ; 

Hồ sơ vụ việc ; Việt Nam ; Chương trình giảng dạy. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVDKH 000458. 
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D. TÀI LIỆU HỘI THẢO 

 

1. Kỹ năng soạn thảo một số văn bản hành chính thông dụng : kỉ yếu hội 

thảo khoa học cấp Khoa / Trường Đại học Luật Hà Nội. Khoa Hành chính 

Nhà nước . - Hà Nội, 2006. - 78 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Tập hợp các bài tham luận nghiên cứu một số vấn đề liên quan đến kĩ 

năng soạn thảo văn bản hành chính thông dụng, gồm: khái niệm kĩ năng; những 

vấn đề lí luận về văn bản hành chính thông dụng và vai trò của nó trong quản lí 

nhà nước; kĩ năng lập biên bản, soạn thảo công văn và báo cáo; một số giải pháp 

nâng cao kĩ năng soạn thảo báo cáo hành chính. 

Từ khóa: Việt Nam ; Luật Hành chính ; Soạn thảo văn bản ; Văn bản hành 

chính; Kỉ yếu hội thảo. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVHT 000489. 

 

 


