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TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI 

TRUNG TÂM THÔNG TIN – THƯ VIỆN 

 

THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI 

THÁNG 6/2017 

A. GIÁO TRÌNH 

1. Đề cương bài giảng Kinh tế chính trị Mác - Lênin / Đại học Quốc gia thành 

phố Hồ Chí Minh. Khoa Kinh tế ; Nguyễn Văn Luân chủ biên ; Nguyễn Tiến 

Dũng, ... [et al.]. - TP. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh,  2008. - 

356 tr. ;  21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề cơ bản của Kinh tế học chính trị Mác Lênin, gồm: 

sản xuất và tái sản xuất xã hội, hàng hóa và tiền tệ, sản xuất giá trị thặng dư, các 

hình thái tư bản và biểu hiện của giá trị thặng dư, chủ nghĩa tư bản độc quyền, lý 

luận của Chủ nghĩa Mác Lênin về phương thức sản xuất cộng sản chủ nghĩa và sự 

quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội, kinh tế hàng hóa trong thời kỳ quá 

độ lên CNXH ở Việt Nam. 

Từ khóa: Chủ nghĩa tư bản ; Chủ nghĩa xã hội ; Kinh tế chính trị ; Đề cương bài 

giảng ; Phương thức sản xuất ; Giá trị thặng dư. 

Địa chỉ tài liệu: (10): DSVGT 006145-54 

2. Giáo trình Kinh tế học vi mô (Microeconomics) / Trường Đại học Kinh tế - 

Luật. Khoa Luật ; Nguyễn Văn Luân chủ biên ; Nguyễn Tiến Dũng, ... [et al.]. 

- TP. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 2015. - 235 tr. ;  24 cm. 

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

kinh tế học; kinh tế học vi mô và thị trường; cung, cầu và thị trường sản phẩm; lý 

thuyết về sự lựa chọn của người tiêu dùng; doanh nghiệp và hoạt động sản xuất; chi 

phí và sản lượng; thị trường cạnh tranh; lý thuyết trò chơi và chiến lược cạnh tranh. 

Từ khóa: Giáo trình ; Kinh tế học ; Kinh tế vi mô ; Cầu ; Cung ; Thị trường. 

Địa chỉ tài liệu: (10): DSVGT 006065-74 

3. Giáo trình Kỹ thuật kinh doanh xuất nhập khẩu / Trường Đại học Kinh tế - 

Luật. Khoa Kinh tế đối ngoại ; Lê Tuấn Lộc, Trần Huỳnh Thúy Phượng. - TP. 

Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 2014. - 323 tr. ;  24 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Kỹ thuật kinh doanh xuất 

nhập khẩu, gồm: điều kiện thương mại quốc tế, chính sách quản lý của Nhà nước 
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trong hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu, các phương thức thanh toán quốc tế, 

phương thức vận chuyển hàng hóa quốc tế bằng đường biển, phương thức giao dịch 

trên thị trường quốc tế và nguyên tắc soạn thảo hợp đồng mua bán hàng hóa quốc 

tế, chứng từ được sử dụng trong các giao dịch hàng hóa quốc tế và quy trình thực 

hiện hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế. 

Từ khóa: Giáo trình ; Kinh doanh ; Thương mại quốc tế ; Xuất khẩu ; Nhập khẩu. 

Địa chỉ tài liệu: (10): DSVGT 006105-14 

4. Giáo trình Lịch sử các học thuyết kinh tế / Đại học Quốc gia thành phố Hồ 

Chí Minh. Trường Đại học Kinh tế - Luật ; Nguyễn Văn Trình chủ biên ; 

Nguyễn Tiến Dũng, Nguyễn Tấn Phát. - TP. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia 

TP. Hồ Chí Minh, 2012. - 242 tr. ; 24 cm. 

Tóm tắt: Trình bày hoàn cảnh ra đời, đặc điểm và nội dung của: tư tưởng kinh tế 

thời kỳ cổ đại và trung cổ, chủ nghĩa trọng thương, các học thuyết kinh tế tư sản cổ 

điển, học thuyết kinh tế tiểu tư sản, học thuyết kinh tế xã hội chủ nghĩa không 

tưởng Tây Âu thế kỷ XIX, học thuyết kinh tế của chủ nghĩa Mác Lênin, các học 

thuyết kinh tế tân cổ điển. 

Từ khóa: Kinh tế ; Giáo trình ; Lịch sử ; Học thuyết kinh tế ; Tư tưởng kinh tế. 

Địa chỉ tài liệu: (10): DSVGT 006095-104 

5. Giáo trình Lịch sử tư tưởng chính trị pháp lý / Trường Đại học Kiểm sát Hà 

Nội ; Chủ biên: Cao Minh Công, Nguyễn Thị Hồi ; Phạm Quang Tiến, Lê Thị 

Lan. - Hà Nội :  Chính trị Quốc gia,  2015. - 454 tr. ;  21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày khái quát những tư tưởng và học thuyết chính trị - pháp lý 

phương Đông và phương Tây từ thời cổ đại đến hiện đại; lịch sử tư tưởng chính trị 

- pháp lý ở Việt Nam đến đầu thế kỷ XX. 

Từ khóa: Việt Nam ; Giáo trình ; Lịch sử tư tưởng ; Phương Đông ; Tư tưởng chính 

trị - pháp lý. 

Địa chỉ tài liệu: (10): DSVGT 005955-64 

6. Giáo trình Luật Dân sự / Trường Đại học Kinh tế - Luật. Khoa Luật ; 

Nguyễn Ngọc Điện chủ biên ; Đoàn Thị Phương Diệp, Lê Nguyễn Gia Thiện. - 

TP. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 2014. - 281 tr. ;  24 cm. 

Tóm tắt: Trình bày các vấn đề tổng quan của Luật Dân sự, gồm: khái niệm và các 

nguyên tắc chung của Luật Dân sự; lịch sử hình thành và phát triển của pháp luật 

dân sự Việt Nam; chủ thể quan hệ pháp luật dân sự; tài sản và quyền sở hữu; quyền 

thừa kế. 
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Từ khóa: Luật Dân sự ; Việt Nam ; Giáo trình ; Quyền sở hữu ; Quyền thừa kế ; Tài 

sản. 

Địa chỉ tài liệu: (10): DSVGT 006025-34 

7. Giáo trình Luật Dân sự / Trường Đại học Kinh tế - Luật. Khoa Luật ; 

Nguyễn Ngọc Điện chủ biên ; Đoàn Thị Phương Diệp, Lê Nguyễn Gia Thiện. - 

TP. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 2016. - 176 tr. ;  24 cm. 

Tóm tắt: Trình bày các vấn đề liên quan đến nghĩa vụ, gồm: khái niệm, căn cứ xác 

lập nghĩa vụ, thực hiện nghĩa vụ, bảo đảm thực hiện nghĩa vụ, lưu thông nghĩa vụ, 

việc chấm dứt nghĩa vụ. 

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

Địa chỉ tài liệu: (10): DSVGT 006035-44 

8. Giáo trình Luật Dân sự Việt Nam / Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội ; Vũ 

Thị Hồng Vân chủ biên ; Lê Đình Nghị, ... [et.al.]. - Hà Nội :  Chính trị Quốc gia 

- Sự thật,  2016. - 527 tr. ;  21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề cơ bản của Bộ luật Dân sự năm 2015, gồm: quy 

định chung; giao dịch dân sự, đại diện, thời hạn và thời hiệu; tài sản; quyền sở hữu 

và quyền khác đối với tài sản; căn cứ xác lập, chấm dứt quyền sở hữu; quy định về 

thừa kế. 

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

Địa chỉ tài liệu: (10): DSVGT 005925-34 

9. Giáo trình Luật Hành chính Việt Nam / Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội ; 

Nguyễn Thị Minh Hà chủ biên ; Trần Kim Liễu, Trần Thị Hiền, Nguyễn Quốc 

Sửu. - Hà Nội :  Chính trị Quốc gia,  2014. - 367 tr. ;  21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những nội dung cơ bản của Luật Hành chính Việt Nam, gồm: 

quy phạm pháp luật hành chính, quan hệ pháp luật hành chính; địa vị pháp lý của 

cơ quan hành chính nhà nước; hình thức và phương pháp quản lý hành chính nhà 

nước; quyết định hành chính; xử lý vi phạm hành chính; cải cách hành chính. 

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

Địa chỉ tài liệu: (10): DSVGT 005945-54 

10. Giáo trình Luật Hình sự Việt Nam / Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội ; 

Phạm Mạnh Hùng chủ biên ; Mai Đắc Biên, ... [et al.]. - Hà Nội :  Chính trị 

Quốc gia,  2014. - 407 tr. ;  21 cm. 

Tóm tắt: Phân tích các quy định trong phần chung của Bộ luật Hình sự Việt Nam, 

gồm: khái niệm, nhiệm vụ, nguyên tắc cơ bản của Luật Hình sự Việt Nam; nguồn 
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của luật hình sự; tội phạm; cấu thành tội phạm; khách thể của tội phạm; chủ thể của 

tội phạm; các giai đoạn thực hiện tội phạm; đồng phạm. 

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

Địa chỉ tài liệu: (10): DSVGT 006005-14 

11. Giáo trình Luật Hình sự Việt Nam (Phần các tội phạm) / Trường Đại học 

Kiểm sát Hà Nội ; Phạm Mạnh Hùng biên soạn. - Hà Nội :  Đại học Quốc gia 

Hà Nội,  2016. - 487 tr. ;  22 cm. 

Tóm tắt: Phân tích dấu hiệu pháp lý và hình phạt đối với một số nhóm tội phạm cụ 

thể, gồm: các tội xâm phạm an ninh quốc gia; các tội xâm phạm tính mạng, sức 

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

người; các tội xâm phạm sở hữu; các tội xâm phạm chế độ hôn nhân và gia đình; 

các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế; các tội phạm về môi trường; các tội phạm 

về ma túy. 

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

Địa chỉ tài liệu: (10): DSVGT 005985-94 

12. Giáo trình Luật Hình sự Việt Nam (Phần các tội phạm) / Trường Đại học 

Kiểm sát Hà Nội ; Phạm Mạnh Hùng biên soạn. - Hà Nội :  Đại học Quốc gia 

Hà Nội,  2016. - 463 tr. ;  22 cm. 

Tóm tắt: Phân tích dấu hiệu pháp lý và hình phạt đối với một số nhóm tội phạm cụ 

thể, gồm: các tội xâm phạm an toàn công cộng, trật tự công cộng; các tội xâm phạm 

trật tự quản lý hành chính; các tội phạm về chức vụ; các tội xâm phạm hoạt động tư 

pháp; các tội xâm phạm nghĩa vụ, trách nhiệm của quân nhân; các tội phá hoại hòa 

bình, chống loài người và tội phạm chiến tranh. 

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

Địa chỉ tài liệu: (10): DSVGT 005995-6004 

13. Giáo trình Luật Lao động / Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội ; Chủ biên: 

Nguyễn Hữu Chí, Vũ Thị Hồng Vân ; Nguyễn Hiền Phương, ... [et al.]. - Hà 

Nội :  Đại học Quốc gia Hà Nội,  2016. - 423 tr. ;  22 cm. 

Tóm tắt: Trình bày một số nội dung cơ bản của Luật Lao động Việt Nam, gồm: hợp 

đồng lao động, thương lượng tập thể và thỏa ước lao động tập thể; công đoàn; tiền 

lương; bảo hiểm xã hội; an toàn và vệ sinh lao động; kỷ luật lao động. 

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

Địa chỉ tài liệu: (10): DSVGT 005915-24 

14. Giáo trình Luật Tố tụng dân sự / Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí 

Minh. Trường Đại học Kinh tế - Luật ; Nguyễn Thị Hồng Nhung chủ biên ; 
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Huỳnh Thị Nam Hải. - TP. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 

2017. - 340 tr. ;  24 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những nội dung cơ bản của Luật Tố tụng dân sự Việt Nam, 

gồm: nguyên tắc cơ bản; chủ thể của quan hệ pháp luật tố tụng dân sự; thẩm quyền 

của Tòa án nhân dân; cách xác định án phí, lệ phí; chứng minh và chứng cứ trong 

tố tụng dân sự; các biện pháp khẩn cấp tạm thời, tạm đình chỉ và đình chỉ giải quyết 

vụ án dân sự; thủ tục xét xử sơ thẩm và phúc thẩm vụ án dân sự; thủ tục xét lại bản 

án đã có hiệu lực pháp luật. 

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

Xét xử phúc thẩm ; Xét xử sơ thẩm ; Vụ án dân sự. 

Địa chỉ tài liệu: (10): DSVGT 006045-54 

15. Giáo trình Luật Tố tụng hình sự Việt Nam / Trường Đại học Kiểm sát Hà 

Nội ; Phạm Mạnh Hùng biên soạn. - Hà Nội :  Chính trị Quốc gia - Sư thật,  

2016. - 723 tr. ; 22 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề cơ bản của Bộ Luật Tố tụng hình sự năm 2015, 

gồm: các quy định chung; trình tự, thủ tục giải quyết vụ án hình sự; điều tra vụ án 

hình sự; truy tố; xét xử sơ thẩm, xét xử phúc thẩm; thi hành bản án và quyết định 

của Tòa án; thủ tục tố tụng. 

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

Địa chỉ tài liệu: (10): DSVGT 005975-84 

16. Giáo trình Luật Tương trợ tư pháp / Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội ; 

Nguyễn Quốc Việt chủ biên ; Trần Minh Ngọc, ... [et al.]. - Hà Nội :  Chính trị 

Quốc gia - Sự thật,  2016. - 235 tr. ;  21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Luật Tương trợ tư pháp, 

tập trung vào 4 lĩnh vực: tương trợ tư pháp về dân sự, tương trợ tư pháp về hình sự, 

dẫn độ và chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù. 

Từ khóa: Giáo trình ; Tương trợ tư pháp ; Dẫn độ. 

Địa chỉ tài liệu: (10): DSVGT 005965-74 

17. Giáo trình Marketing dịch vụ / Trường Đại học Kinh tế - Luật. Khoa Luật 

; Võ Thị Ngọc Thúy chủ biên. - TP. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí 

Minh, 2015. - 237 tr. ;  24 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề cơ bản của marketing dịch vụ, gồm: tổng quan về 

marketing dịch vụ; dịch vụ và trải nghiệm dịch vụ; giá trong dịch vụ; truyền thông; 

nguồn nhân lực trong dịch vụ; thương hiệu dịch vụ; quản trị quan hệ khách hàng 

trong dịch vụ. 
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Từ khóa: Dịch vụ ; Marketing ; Khách hàng ; Thương hiệu. 

Địa chỉ tài liệu: (10): DSVGT 006075-84 

18. Giáo trình Phương pháp và phương pháp luận nghiên cứu khoa học kinh 

tế và quản trị / Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh. Trường Đại học 

Kinh tế - Luật ; Nguyễn Thị Cành chủ biên ; Võ Thị Ngọc Thúy. - TP. Hồ Chí 

Minh : Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 2014. - 418 tr. ;  24 cm. 

Tóm tắt: Trình bày các vấn đề chung về khoa học và nghiên cứu khoa học; các 

phương pháp nghiên cứu định lượng và nghiên cứu định tính; phương pháp thu 

thập thông tin, dữ liệu, phân tích số liệu trong nghiên cứu; nội dung và trình tự nội 

dung của một báo cáo khoa học; xây dựng đề cương nghiên cứu, các kiểu thiết kế 

bảng hỏi thường được áp dụng trong nghiên cứu kinh tế, tài chính. 

Từ khóa: Kinh tế ; Giáo trình ; Phương pháp luận ; Phương pháp nghiên cứu. 

Địa chỉ tài liệu: (10): DSVGT 006115-24 

19. Giáo trình Quản trị bán hàng / Trường Đại học Kinh tế - Luật. Khoa Quản 

trị kinh doanh ; Nguyễn Khánh Trung chủ biên ; Võ Thị Ngọc Thúy. - TP. Hồ 

Chí Minh : Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 2015. - 240 tr. ; 24 cm. 

Tóm tắt: Trình bày tổng quan về hoạt động bán hàng và quản trị bán hàng; dự báo 

và tồn kho trong bán hàng; môi trường bán hàng của doanh nghiệp; sản phẩm; 

khách hàng; xây dựng đội ngũ bán hàng; tổ chức kênh phân phối trong hoạt động 

bán hàng; xây dựng chiến lược bán hàng; kỹ năng bán hàng. 

Từ khóa: Giáo trình ; Bán hàng ; Quản trị bán hàng. 

Địa chỉ tài liệu: (10): DSVGT 006125-34 

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

Phạm Thế Tri chủ biên. - TP. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 

2016. - 415 tr. ;  24 cm. 

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; 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 ; Quản trị ; Lãnh đạo ; Quản trị học. 

Địa chỉ tài liệu: (10): DSVGT 006085-94 

21. Giáo trình Thống kê tư pháp hình sự / Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội ; 

Trần Hữu Tráng, Nguyễn Xuân Hưởng. - Hà Nội :  Chính trị Quốc gia,  2015. - 

154 tr. ;  21cm. 
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Tóm tắt: Giới thiệu những vấn đề cơ bản về công tác thống kê trong tư pháp hình 

sự, các bước thực hiện nghiên cứu thống kê, phương pháp phân tích tình hình tội 

phạm, phương pháp phân tích tình hình hoạt động của các cơ quan tư pháp hình sự 

và công tác thống kê trong ngành Kiểm sát nhân dân. 

Từ khóa: Giáo trình ; Tư pháp hình sự ; Thống kê. 

Địa chỉ tài liệu: (10): DSVGT 006015-24 

22. Giáo trình Thuế và Thủ tục hải quan / Trường Đại học Kinh tế - Luật. 

Khoa Luật ; Lê Tuấn Lộc, Trần Huỳnh Thúy Phượng. - TP. Hồ Chí Minh : Đại 

học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 2014. - 443 tr. ;  24 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những nội dung cơ bản về thuế và thủ tục hải quan, gồm: tổng 

quan về thuế; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia 

tăng, thuế bảo vệ môi trường; trị giá tính thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu; 

quy tắc xuất xứ hàng hóa; thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; 

vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan. 

Từ khóa: Giáo trình ; Thuế ; Thuế nhập khẩu ; Thuế xuất khẩu ; Thủ tục hải quan ; 

Thuế giá trị gia tăng ; Thuế tiêu thụ đặc biệt. 

Địa chỉ tài liệu: (10): DSVGT 006055-64 

23. Giáo trình Tin học đại cương / Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh. 

Khoa Kinh tế. Bộ môn Tin học quản lý ; Tạ Minh Châu. - TP. Hồ Chí Minh : 

Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 2008. - 384 tr. ;  24 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những kiến thức cơ bản về tin học, hệ điều hành Windows XP 

professional, mạng máy tính, mạng Internet, mạng thông tin toàn cầu Word Wide 

Web, ngôn ngữ lập trình Visual Basic 6.0. 

Từ khóa: Giáo trình ; Tin học. 

Địa chỉ tài liệu: (10): DSVGT 006135-44 

24. Giáo trình Xã hội học pháp luật / Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội ; Chủ 

biên: Ngọ Văn Nhân, Cao Minh Công. - Hà Nội :  Đại học Quốc gia Hà Nội,  

2015. - 302 tr. ;  21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những nội dung cơ bản của Xã hội học pháp luật, gồm: lịch sử 

hình thành, phát triển, đối tượng nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu xã hội học 

pháp luật; phương pháp thu thập thông tin trong xã hội học pháp luật; mối quan hệ 

giữa chuẩn mực xã hội và pháp luật; sai lệch chuẩn mực pháp luật và tội phạm. 

Từ khóa: Pháp luật ; Giáo trình ; Xã hội học ; Chuẩn mực xã hội. 

Địa chỉ tài liệu: (10): DSVGT 005935-44 
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B. SÁCH THAM KHẢO 

1. Bài tập thực hành tiếng Anh thương mại = / Đại học Quốc gia thành phố Hồ 

Chí Minh. Khoa Kinh tế. Bộ môn Ngoại ngữ ; Đinh Thị Ánh Nguyệt chủ biên ; 

Nguyễn Tường Châu, ... [et al.]. - TP. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia TP. Hồ 

Chí Minh, 2007. - 268 tr. ;  24 cm. 

Từ khóa: Thương mại ; Tiếng Anh ; Bài tập thực hành. 

Địa chỉ tài liệu: (10): DSVTC 000996-1005 

2. Bài tập thực hành tiếng Anh thương mại = / Đại học Quốc gia thành phố Hồ 

Chí Minh. Khoa Kinh tế. Bộ môn Ngoại ngữ ; Nguyễn Tường Châu, ... [et al.]. 

- TP. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 2011. - 307 tr. ;  24 cm. 

Từ khóa: Thương mại ; Tiếng Anh ; Bài tập thực hành. 

Địa chỉ tài liệu: (10): DSVTC 001006-15 

3. Báo cáo thường niên thị trường tài chính Việt Nam 2015: Bối cảnh gia nhập 

Cộng đồng Kinh tế ASEAN / Trường Đại học Kinh tế - Luật. Trung tâm 

Nghiên cứu Kinh tế và Tài chính ; Nguyễn Thị Cành chủ biên ; Nguyễn Thị 

Diễm Hiền, ... [et al.]. - TP. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 

2008. - 216 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Khái quát tình hình kinh tế và các yếu tố kinh tế vĩ mô tác động đến thị 

trường tài chính Việt Nam trong những năm gần đây. Đánh giá xu hướng cổ phần 

hóa, tư nhân hóa của các doanh nghiệp nhà nước; chính sách tài khóa; thị trường tài 

chính và việc tái cấu trúc ngân hàng thương mại Việt Nam trong bối cảnh gia nhập 

Cộng đồng Kinh tế các nước ASEAN. 

Từ khóa: Việt Nam ; Tài chính ; Thị trường tài chính ; Báo cáo ; Cộng đồng kinh tế 

ASEAN. 

Địa chỉ tài liệu: (5): DSVKT 003008-12 ; (5): MSVKT 001759-63 

4. Business vocabulary in use elementary to pre-intermediate / Compiled by: 

Huynh Ngoc Minh Ly, Chau Ngoc Thao Nguyen, Dao Thi Anh Thu. - TP. Hồ 

Chí Minh : Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 2015. - 190 tr. ;  24 cm. 

Từ khóa: Thương mại ; Tiếng Anh ; Từ vựng. 

Địa chỉ tài liệu: (10): DSVTC 000966-75 

5. Các mô hình tăng trưởng và dự báo kinh tế - lý thuyết và thực nghiệm / 

Nguyễn Thị Cành. - TP. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 2004. 

- 218 tr. ; 27 cm. 
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Tóm tắt: Trình bày tổng quan về tăng trưởng và phát triển kinh tế. Giới thiệu một 

số mô hình tăng trưởng, mô hình dự báo kinh tế và kế hoạch hóa. Nghiên cứu việc 

vận dụng các mô hình trong dự báo kinh tế, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế 

của Việt Nam và thành phố Hồ Chí Minh. 

Từ khóa: Kinh tế ; Mô hình tăng trưởng ; Dự báo kinh tế ; Việt Nam. 

Địa chỉ tài liệu: (5): DSVKT 003013-7 ; (5): MSVKT 001764-8 

6. Các nguyên lý tiền tệ ngân hàng và thị trường tài chính / Nguyễn Văn Luân 

chủ biên ; Trần Viết Hoàng, Cung Trần Việt. - TP. Hồ Chí Minh :  Đại học 

Quốc gia TP. Hồ Chí Minh,  2012. - 337 tr. ;  24 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề cơ bản về nguyên lý tiền tệ ngân hàng và thị 

trường tài chính, gồm: ngân sách nhà nước, thị trường tài chính, lãi suất, lý thuyết 

lượng cầu tài sản, thị trường ngoại hối, ngân hàng, các tổ chức tài chính phi ngân hàng. 

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

Địa chỉ tài liệu: (5): DSVKT 002983-7 ; (5): MSVKT 001724-8 

7. Environmental law / Lisa Johnson, Frona Powell. - Boston :  Cengage 

Learning,  2016. - xiii, 429 p. : ill; 26 cm. 

Từ khóa: Mỹ ; Luật Môi trường. 

Địa chỉ tài liệu: (1): GVA 002522 

8. Kinh tế đối ngoại Việt Nam / Nguyễn Văn Trình chủ biên ; Nguyễn Văn 

Luân, ... [et al.]. - TP. Hồ Chí Minh :  Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh,  2012. - 

422 tr. ;  24 cm. 

Tóm tắt: Trình bày khái quát về hoạt động kinh tế đối ngoại, các vấn đề cơ bản của 

kinh tế đối ngoại Việt Nam; đặc điểm, tình hình kinh tế thế giới; hệ thống tài chính 

- tiền tệ quốc tế. Nghiên cứu hoạt động kinh tế đối ngoại của Việt Nam trên các 

phương diện: chính sách thương mại quốc tế, chính sách đầu tư quốc tế và chính 

sách xuất khẩu lao động. 

Từ khóa: Việt Nam ; Thương mại quốc tế ; Đầu tư quốc tế ; Kinh tế đối ngoại. 

Địa chỉ tài liệu: (5): DSVKT 002963-7 ; (5): MSVKT 001704-8 

9. Kinh tế học đại cương / Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh. Trường 

Đại học Kinh tế - Luật ; Nguyễn Văn Luân chủ biên ; Nguyễn Tiến Dũng, 

Nguyễn Chí Hải, Nguyễn Văn Trình. - TP. Hồ Chí Minh :  Đại học Quốc gia TP. 

Hồ Chí Minh,  2010. - 307 tr. ;  21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề cơ bản của kinh tế học vĩ mô và kinh tế học vi 

mô, gồm: cung, cầu và thị trường; lý thuyết về sự lựa chọn của người tiêu dùng; 

cạnh tranh và độc quyền; tiền tệ; lạm phát; thương mại quốc tế và chính sách ngoại thương. 
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Từ khóa: Kinh tế học ; Kinh tế vĩ mô ; Kinh tế vi mô. 

Địa chỉ tài liệu: (5): DSVKT 002958-62 ; (5): MSVKT 001699-703 

10. Kinh tế học vĩ mô (Macroeconomics) / Nguyễn Văn Luân chủ biên ; 

Nguyễn Chí Hải, Nguyễn Tấn Phát, Đỗ Phú Trần Tình. - TP. Hồ Chí Minh :  

Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh,  2012. - 276 tr. ;  24 cm. 

Tóm tắt: Trình bày các vấn đề cơ bản của kinh tế vĩ mô, gồm: tổng cung và tổng 

cầu; hạch toán sản lượng quốc gia; tiền tệ và hoạt động ngân hàng; lạm phát và thất 

nghiệp; chính sách tài chính, thuế và chi tiêu ngân sách; thương mại quốc tế và 

chính sách ngoại thương; tăng trưởng và phát triển kinh tế. 

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

Địa chỉ tài liệu: (5): DSVKT 002973-7 ; (5): MSVKT 001714-8 

11. Kinh tế vi mô nâng cao / Nguyễn Hồng Nga. - TP. Hồ Chí Minh : Đại học 

Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2016. - 148 tr. : minh họa ; 24 cm. 

Tóm tắt: Phân tích thị trường cạnh tranh; vận dụng lý thuyết hành vi của người tiêu 

dùng; định giá trong điều kiện có sức mạnh thị trường; lý thuyết trò chơi và chiến 

lược cạnh tranh; thị trường với thông tin bất cân xứng. 

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

Địa chỉ tài liệu: (5): DSVKT 002943-7 ; (5): MSVKT 001684-8 

12. Kinh tế Việt Nam 30 năm đổi mới và phát triển / Nguyễn Thanh Tuyền, ... 

[et al.]. - TP. Hồ Chí Minh :  Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh,  2015. - 268 tr. ;  

24 cm. 

Tóm tắt: Trình bày các mối quan hệ trong quá trình đổi mới và phát triển ở Việt 

Nam. Phân tích quá trình cải cách thể chế kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, cải 

cách doanh nghiệp nhà nước, phát triển thị trường và các nguồn lực phục vụ tăng 

trưởng. 

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

Địa chỉ tài liệu: (5): DSVKT 002968-72 ; (5): MSVKT 001709-13 

13. Legal English practice exercises - Book 1= / Lê Bích Thủy. - TP. Hồ Chí 

Minh : Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 2013. - 181 tr. ;  24 cm. 

Từ khóa: Pháp luật ; Tiếng Anh ; Bài tập thực hành. 

Địa chỉ tài liệu: (10): DSVTC 000986-95 

14. Lịch sử các học thuyết kinh tế / Nguyễn Văn Trình, Nguyễn Văn Luân, Vũ 

Văn Nghinh. - TP. Hồ Chí Minh :  Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh,  2008. - 

341 tr. ;  21 cm. 
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Tóm tắt: Trình bày hoàn cảnh ra đời, đặc điểm và nội dung của: tư tưởng kinh tế 

thời kỳ cổ và trung cổ, các học thuyết kinh tế tư sản cổ điển, học thuyết kinh tế tư 

sản, học thuyết kinh tế xã hội chủ nghĩa không tưởng Tây Âu thế kỷ XIX, học 

thuyết kinh tế của Chủ nghĩa Marx - Lênin, học thuyết kinh tế tư sản hiện đại. 

Địa chỉ tài liệu: (5): DSVKT 002978-82 ; (5): MSVKT 001719-23 

15. Lịch sử kinh tế Việt Nam và các nước / Nguyễn Chí Hải chủ biên ; Nguyễn 

Văn Luân, ... [et al.]. - TP. Hồ Chí Minh :  Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh,  

2008. - 392 tr. ;  21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày quá trình phát triển kinh tế của Việt Nam và các nước trên thế 

giới như Trung Quốc, Nhật Bản, Liên Xô, Mỹ, các quốc gia Đông Nam Á qua từng 

giai đoạn lịch sử cụ thể. 

Từ khóa: Việt Nam ; Kinh tế ; Trung Quốc ; Mỹ ; Nhật Bản ; Lịch sử ; Liên Xô ; 

Đông Nam Á. 

Địa chỉ tài liệu: (5): DSVKT 002953-7 ; (5): MSVKT 001694-8 

16. Nguyên lý marketing / Nguyễn Đình Thọ, Nguyễn Thị Mai Trang. - TP. Hồ 

Chí Minh : Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 2008. - 277 tr. ;  24 cm. 

Tóm tắt: Trình bày sự ra đời và phát triển của marketing; các nội dung cơ bản của 

marketing và qui trình tổng quát của marketing trong các doanh nghiệp; sản phẩm 

và thương hiệu; thị trường và hành vi tiêu dùng; định giá thương hiệu, quảng bá 

thương hiệu; phân phối và dịch vụ khách hàng. 

Từ khóa: Kinh tế ; Thị trường ; Marketing ; Dịch vụ khách hàng ; Thương hiệu. 

Địa chỉ tài liệu: (5): DSVKT 002998-3002 ; (5): MSVKT 001739-43 

17. Offshore Asia / edited by Fujita Kayoko, Momoki Shiro and Anthony Reid. 

- Singapore : Institute of South East Asian Studies, 2013. - x, 344 p.: ill. ; 23 cm. 

Từ khóa: Thương mại ; Hàng hải ; Đông Á ; Vận tải đường thủy. 

Địa chỉ tài liệu: (1): GVA 002525 

18. Quản trị chất lượng = / Nguyễn Kim Định. - TP. Hồ Chí Minh : Đại học 

Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 2012. - 397 tr. ;  24 cm. 

Tóm tắt: Giới thiệu một số nguyên tắc cơ bản trong quản lý chất lượng, khái niệm 

và thuật ngữ liên quan đến quản lý chất lượng. Trình bày phương pháp quản lý chất 

lượng đồng bộ, xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 

9001:2008, đo lường và đánh giá chất lượng. 

Từ khóa: Quản lý ; Chất lượng ; Quản lý chất lượng. 

Địa chỉ tài liệu: (5): DSVKT 003003-7 ; (5): MSVKT 001754-8 
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19. Reading for business English / Biên soạn: Nguyễn Tường Châu, Nguyễn 

Hoàng Ngọc Khánh, Đỗ Châu Cúc Phương. - TP. Hồ Chí Minh :  Đại học Quốc 

gia TP. Hồ Chí Minh,  2013. - 179 tr. ;  24 cm. 

Từ khóa: Thương mại ; Tiếng Anh ; Từ vựng. 

Địa chỉ tài liệu: (10): DSVTC 000976-85 

20. Security and modernity in Southeast Asia/Antonio L. Rappa / . - Singapore 

:  Cengage Learning Asia,  2013. - xi, 134 p. ;  23 cm. 

Từ khóa: Đông Nam Á ; An ninh ; Quân đội ; An ninh mạng. 

Địa chỉ tài liệu: (1): GVA 002527 

21. Thể chế và chất lượng tăng trưởng kinh tế tại Việt Nam / Nguyễn Hồng 

Nga. - TP. Hồ Chí Minh :  Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh,  2015. - 240 tr. ;  24 cm. 

Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận về thể chế, chất lượng tăng trưởng kinh tế và mối 

quan hệ giữa chúng. Đánh giá thực trạng chất lượng tăng trưởng kinh tế và chất 

lượng thể chế tại Việt Nam giai đoạn 1986 - 2012. Nêu quan điểm, mục tiêu, định 

hướng, các giải pháp của Đảng và Nhà nước về chất lượng tăng trưởng và chất 

lượng thể chế. 

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

Địa chỉ tài liệu: (5): DSVKT 002993-7 ; (5): MSVKT 001734-8 

22. The Tongking Gulf through history / Edited by Nola Cooke, Li Tana and 

James A. Anderson. - Singapore :  Institute of Southeast Asian studies,  2013. - 

vii, 222 p.. :  ill. ;  20 cm. 

Từ khóa: Việt Nam ; Thương mại ; Trung Quốc ; Lịch sử ; Vịnh Bắc Bộ. 

Địa chỉ tài liệu: (1): GVA 002526 

23. Thị trường chứng khoán - Cấu trúc và cơ chế hoạt động / Chủ biên: 

Nguyễn Thị Cành, Trần Viết Hoàng ; Cung Trần Việt, Cao Thị Hương Giang, 

Trần Hùng Sơn. - TP. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 2014. - 

372 tr. ;  24 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề cơ bản về thị trường chứng khoán, gồm: cổ phiếu, 

trái phiếu, giao dịch chứng khoán, phân tích chứng khoán, hợp đồng quyền chọn 

chứng khoán, các sản phẩm công ty đầu tư. 

Địa chỉ tài liệu: (5): DSVKT 002988-92 ; (5): MSVKT 001729-33 

 


