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Thư mục chuyên đề Sở hữu trí tuệ 

 

LỜI NÓI ĐẦU 

Nhằm cung cấp thông tin thư mục về toàn bộ tài liệu có trong thư viện liên 

quan đến vấn đề sở hữu trí tuệ, phục vụ công tác học tập, nghiên cứu, giảng dạy 

cho cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên và các bạn đọc quan tâm, Trung tâm 

Thông tin Thư viện xin giới thiệu tới bạn đọc ấn phẩm thông tin “Thư mục chuyên 

đề Sở hữu trí tuệ”.  

Ấn phẩm gồm 385 tên tài liệu được sắp xếp theo dạng, mỗi dạng được sắp 

xếp theo nhan đề của tài liệu, thứ tự: Giáo trình (9 tên); Sách tham khảo (93 tên); 

Luận án, luận văn (115 tên); Đề tài khoa hoc (8 tên); Tài liệu hội thảo (4 tên); Bài 

viết tạp chí (156 bài).  

Trong quá trình biên soạn thư mục, Trung tâm không tránh khỏi những thiếu 

sót, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến góp ý của bạn đọc để ấn phẩm ngày càng 

hoàn thiện hơn. 

Xin trân trọng cảm ơn! 
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1. GIÁO TRÌNH 

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

Đinh Văn Thanh, Nguyễn Minh Tuấn ; Phạm Văn Tuấn, ... [et al.]. - Hà Nội : 

Công an nhân dân, 2006. - 423 tr. ; 20,5 cm. 

Từ khóa: Luật Dân sự ; Việt Nam ; Nghĩa vụ dân sự ; Giáo trình ; Tài sản ; Sở hữu trí 

tuệ ; Hợp đồng dân sự ; Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng. 

Địa chỉ tài liệu: (10): GVGTL 008991-2, GVGTL 008998, DSVGTL 000953-62 ; 

(28): DTCGTL 004501,… 

2. Giáo trình Luật Sở hữu trí tuệ / Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí 

Minh; Chủ biên: Lê Nết, Nguyễn Xuân Quang ; Biên soạn: Nguyễn Thị Hải 

Vân,... [et al.]. - Hà Nội : Hồng Đức, 2012. - 394 tr. ; 21 cm. 

Từ khóa: Việt Nam ; Giáo trình ; Quyền tác giả ; Quyền sở hữu công nghiệp ; Quyền 

sở hữu trí tuệ ; Luật Sở hữu trí tuệ. 

Địa chỉ tài liệu: (20): DSVGT 004218-37. 

3. Giáo trình Luật Sở hữu trí tuệ / Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí 

Minh; Chủ biên: Lê Nết, Nguyễn Xuân Quang ; Biên soạn: Nguyễn Thị Hải 

Vân,... [et al.]. - Hà Nội : Hồng Đức, 2016. - 459 tr. minh họa ;  21 cm. 

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

dẫn nhập về quyền sở hữu trí tuệ; quyền tác giả và quyền liên quan; quyền sở hữu 

công nghiệp; quyền đối với giống cây trồng. 

Từ khóa: Việt Nam ; Giáo trình ; Quyền tác giả ; Quyền sở hữu công nghiệp ; Luật Sở 

hữu trí tuệ ; Quyền sở hữu trí tuệ. 

Địa chỉ tài liệu: (10): MSVGT 100006-15. 

4. Giáo trình Luật Sở hữu trí tuệ / Chủ biên: Lê Đình Nghị, Vũ Thị Hải Yến ; 

Nguyễn Như Quỳnh, Nguyễn Thị Tuyết. - Hà Nội :  Giáo dục Việt Nam,  2016. - 

195 tr. :  minh họa ;  24 cm. 

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

tổng quan về quyền sở hữu trí tuệ; quyền tác giả và quyền liên quan; quyền sở hữu 

công nghiệp và chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp. 
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Từ khóa: Giáo trình ; Quyền tác giả ; Quyền sở hữu công nghiệp ; Quyền sở hữu trí 

tuệ ; Luật Sở hữu trí tuệ. 

Địa chỉ tài liệu: (20): DSVGT 006355-74. 

5. Giáo trình Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam / Trường Đại học Luật Hà Nội ; 

Phùng Trung Tập chủ biên ; Kiều Thị Thanh, ... [et al.]. - Hà Nội : Công an nhân 

dân, 2009. - 271 tr. ; 20,5 cm. 

Từ khóa: Luật Dân sự ; Việt Nam ; Giáo trình ; Sở hữu trí tuệ ; Luật Sở hữu trí tuệ. 

Địa chỉ tài liệu: (52): DSVGT 001911-60, (940): MSVGT 078442-524,… 

6. Giáo trình Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam / Trường Đại học Luật Hà Nội ; 

Phùng Trung Tập chủ biên ; Kiều Thị Thanh, ... [et al.]. - Hà Nội : Công an nhân 

dân, 2013. - 271 tr. ; 20,5 cm. 

Từ khóa: Luật Dân sự ; Việt Nam ; Giáo trình ; Sở hữu trí tuệ ; Luật Sở hữu trí tuệ. 

Địa chỉ tài liệu: tài liệu số, đọc trực tuyến. 

7. Giáo trình Pháp luật quốc tế về sở hữu trí tuệ / Chủ biên: Nguyễn Thái Mai, 

Vũ Thị Phương Lan. - Hà Nội : Chính trị - Hành chính, 2013. - 262 tr. ; 21 cm. 

Từ khóa: Giáo trình ; Sở hữu trí tuệ ; Pháp luật quốc tế ; Luật Sở hữu trí tuệ. 

Địa chỉ tài liệu: (49): DSVGT 003480-528 ; (250): MSVGT 089928-90177. 

8. Giáo trình Pháp luật sở hữu trí tuệ / Đại học Huế. Khoa Luật ; Đoàn Đức 

Lương chủ biên ; Nguyễn Thị Hà, Hồ Nhân Ái. - Hà Nội : Chính trị quốc gia - Sự 

thật, 2012. - 324 tr. ; 21 cm. 

Từ khóa: Việt Nam ; Giáo trình ; Sở hữu trí tuệ ; Quyền tác giả ; Quyền sở hữu công 

nghiệp ; Bảo hộ quyền tác giả ; Luật Sở hữu trí tuệ ; Bảo hộ giống cây trồng. 

Địa chỉ tài liệu: (50): DSVGT 003739-88. 

9. Tập bài giảng Sở hữu trí tuệ / Nguyễn Minh Tuấn. Trường Đại học Luật Hà 

Nội. - Hà Nội : Công an nhân dân, 2001. - 178 tr. ; 20 cm. 

Từ khóa: Sở hữu trí tuệ ; tập bài giảng. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVGT733, DSVGT735 ; (1): MSVGT 075705. 
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2. VĂN BẢN PHÁP LUẬT, SÁCH THAM KHẢO, CHUYÊN KHẢO 

2.1. TIẾNG VIỆT: 

1. Bảo đảm quan hệ lợi ích hài hòa về sở hữu trí tuệ trong hội nhập kinh tế Việt 

Nam / Ngô Tuấn Nghĩa. - Hà Nội : Chính trị quốc gia, 2011. - 294 tr. ; 21 cm. 

Tóm tắt: Phân tích những vấn đề lí luận và thực tiễn của quan hệ lợi ích trong lĩnh vực 

sở hữu trí tuệ và những biểu hiện, quan điểm cũng như các giải pháp bảo đảm hài hoà 

quan hệ lợi ích trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ trong hội nhập kinh tế quốc tế Việt Nam. 

Từ khóa: Việt Nam ; Kinh tế ; Sở hữu trí tuệ ; Hội nhập ; Quan hệ lợi ích. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVCT 001348. 

2. Bảo hộ chỉ dẫn địa lý của Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế / 

Lê Thị Thu Hà. - Hà Nội : Thông tin và Truyền thông, 2011. - 434 tr. ; 24 cm. 

Từ khóa: Việt Nam ; Quyền sở hữu trí tuệ ; Chỉ dẫn địa lý ; Bảo hộ chỉ dẫn địa lý. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLTP 001533-4. 

3. Bảo hộ kiểu dáng công nghiệp ở Việt Nam - Pháp luật và thực tiễn / Nguyễn Bá 

Bình. - Hà Nội : Tư pháp, 2005. - 198 tr. ; 21 cm. 

Từ khóa: Việt Nam ; Luật Sở hữu trí tuệ ; Bảo hộ kiểu dáng công nghiệp ; Kiểu dáng 

công nghiệp. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLDS 001970-1. 

4. Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ ở Việt Nam những vấn đề lý luận và thực tiễn / 

Viện Nghiên cứu Khoa học Pháp lý; Chủ biên: Lê Hồng Hạnh, ... [et al.]. - Hà 

Nội: Chính trị Quốc gia, 2005. - 286 tr. ; 24 cm. 

Từ khóa: Luật Dân sự ; Việt Nam ; Sở hữu trí tuệ ; Bảo hộ ; Quyền sở hữu trí tuệ. 

Địa chỉ tài liệu: (7): DSVLDS 000767-71, (19): MSVLDS 005206-24,… 

5. Bình luận khoa học Bộ luật Dân sự Việt Nam / Chủ biên: Hoàng Thế Liên, 

Nguyễn Đức Giao. - Hà Nội : Chính trị quốc gia, 2001. - 419 tr. ; 24 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những nội dung cơ bản của Bộ luật Dân sự (từ điều 634 - điều 838) 

bao gồm: thừa kế; chuyển quyền sử dụng đất; sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ; 

quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài. 
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Từ khóa: Việt Nam ; Bình luận khoa học ; Bộ luật Dân sự ; Sở hữu trí tuệ ; Chuyển 

quyền sử dụng đất ; Quan hệ dân sự ; Thừa kế. 

Địa chỉ tài liệu: (15): DSVLDS 001096-101, (97): MSVLDS3366-78,… 

6. Bình luận khoa học một số vấn đề cơ bản của Bộ luật Dân sự / Viện Nghiên cứu 

Khoa học pháp lý. - Hà Nội : Chính trị quốc gia, 1997. - 391 tr. ; 22 cm. 

Tóm tắt: Đề tài nhằm làm rõ tính kế thừa những giá trị phổ biến của nhân loại và 

những giá trị truyền thống của Việt Nam trong Bộ luật Dân sự, phân tích cơ sở khoa 

học và thực tiễn của Bộ luật. 

Từ khóa: Luật Dân sự ; Việt Nam ; Tài sản ; Bộ luật Dân sự ; Hợp đồng ; Chuyển 

quyền sử dụng đất ; Nghĩa vụ ; Thừa kế ; Hoàn thiện pháp luật ; Quy định chung ; 

Quyền sở hữu trí tuệ. 

Địa chỉ tài liệu: (40): DSVLDS 001086-7, DSVLDS0367-404. 

7. Bình luận về quyền tác giả theo pháp luật Việt Nam / Bộ Tư pháp. Vụ pháp 

Luật Quốc tế. - H. : Tư pháp, 2005. - 197 tr. ; 24 cm. 

Từ khóa: Luật Dân sự ; Việt Nam ; Quyền tác giả ; Quyền sở hữu trí tuệ. 

Địa chỉ tài liệu: (9): DSVLDS 000746-50, (40): MSVLDS 005146-85. 

8. Các công ước và hiệp ước quốc tế về quyền tác giả / . - Hà Nội : Cục Bản quyền 

tác giả, 2000. - 582 tr. ; 23 cm. 

Từ khóa: Công ước quốc tế ; Quyền tác giả ; Hiệp ước quốc tế ; Quyền sở hữu trí tuệ ; 

Công ước Berne. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLTP 001539-40. 

9. Các quy định pháp luật về sở hữu trí tuệ / . - Hà Nội : Chính trị quốc gia, 2005. - 

838 tr. ; 22 cm. 

Từ khóa: Luật Dân sự ; Việt Nam ; Văn bản pháp luật ; Sở hữu trí tuệ ; Quyền sở hữu trí tuệ. 

Địa chỉ tài liệu: (8): DSVLDS 000705-9, (19): MSVLDS 004797-815,... 

10. Các yếu tố của quyền sở hữu trí tuệ / Phùng Trung Tập. - Hà Nội : Tư pháp, 

2004. - 247 tr. ; 20,5 cm. 

Từ khóa: Luật Dân sự ; Việt Nam ; Sở hữu trí tuệ ; Sở hữu công nghiệp ; Quyền tác 

giả; Quyền sở hữu công nghiệp ; Quyền sở hữu trí tuệ. 
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Địa chỉ tài liệu: (17): DSVLDS 000663-72, (170): MSVLDS 004086-106,…  

11. Cẩm nang pháp luật về sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ / Đinh Thị 

Mai Phương chủ biên, Phan Thị Hải Anh, Điêu Ngọc Tuấn. - Hà Nội : Chính trị 

quốc gia, 2004. - 1415 tr. ; 21 cm. 

Từ khóa: Luật Dân sự ; Việt Nam ; Pháp luật ; Sở hữu trí tuệ ; Chuyển giao công nghệ; 

Cẩm nang. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVLDS 001818. 

12. Cẩm nang sở hữu trí tuệ: chính sách, pháp luật và áp dụng / . - Hà Nội , 2005. 

- 434 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Luật Dân sự ; Việt Nam ; Sở hữu trí tuệ ; Hiệp ước ; Công ước ; Bảo hộ sở 

hữu trí tuệ ; Thỏa ước quốc tế. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVLDS 001139. 

13. Chỉ dẫn áp dụng Luật Sở hữu trí tuệ / Trần Hoài Nam. - Hà Nội : Tư pháp, 

2007. - 686 tr. ; 24 cm. 

Từ khóa: Quyền tác giả ; Quyền sở hữu công nghiệp ; Bảo hộ quyền tác giả ; Luật Sở 

hữu trí tuệ ; Kiểu dáng công nghiệp ; Nhãn hiệu ; Chỉ dẫn địa lý ; Quyền liên quan. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVLDS 001830. 

14. Công ước Berne 1886 - Công cụ hữu hiệu bảo hộ quyền tác giả / Nguyễn Bá 

Bình, Phạm Thanh Tùng. - Hà Nội : Tư pháp, 2006. - 290 tr.; 20,5 cm. 

Từ khóa: Quyền sở hữu trí tuệ, Luật quốc tế, Công ước Bern, Quyền tác giả. 

Địa chỉ tài liệu: (5): DSVLQT 001138-42 ; (25): MSVLQT 001495-519. 

15. Đổi mới và hoàn thiện pháp luật về sở hữu trí tuệ / Lê Xuân Thảo. - Hà Nội : 

Tư pháp, 2005. - 363 tr. ; 20,5 cm. 

Từ khóa: Luật Dân sự ; Việt Nam ; Sở hữu trí tuệ ; Quyền sở hữu trí tuệ ; Bảo hộ 

quyền sở hữu trí tuệ. 

Địa chỉ tài liệu: (1): GVLDS 000846 ; (10): DSVLDS 000751-6, DSVLDS 001153-6. 

16. Đối thoại với tương lai / Nguyễn Trần Bạt. - Hà Nội : Hội Nhà văn, 2010. - 939 

tr. ; 24 cm. 

about:blank%09%09%09%09%09%20%20%20BrowseByHeading.aspx?mnuid=141&search_field=SUBJECT&search_id=33589
about:blank%09%09%09%09%09%20%20%20BrowseByHeading.aspx?mnuid=141&search_field=SUBJECT&search_id=37878
about:blank%09%09%09%09%09%20%20%20BrowseByHeading.aspx?mnuid=141&search_field=SUBJECT&search_id=41428
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Từ khóa: Việt Nam ; Thị trường chứng khoán ; Kinh tế ; Doanh nghiệp ; Văn hóa ; 

Thế giới ; Sở hữu trí tuệ ; Hội nhập ; Quan hệ quốc tế ; Quản lý ; WTO ; Khủng hoảng 

kinh tế ; Nhân lực ; Tương lai ; Đời sống. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVKT 002418-9. 

17. Hệ thống chính sách thương mại của nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam - Tổng hợp các văn bản pháp quy điều tiết các hoạt động kinh doanh xuất 

nhập khẩu và đầu tư hiện hành / Bộ Thương mại. - Hà Nội : Khoa học kỹ thuật, 

1997. - 1022 tr.; 26 cm. 

Tóm tắt: Tổng hợp các văn bản pháp luật về quy chế đầu tư nước ngoài, quy chế về 

thuế, thương mại dịch vụ, quy chế kiểm tra chất lượng hàng hoá, sở hữu trí tuệ, môi trường. 

Từ khóa: Việt Nam ; Luật kinh tế ; Chính sách thương mại ; Quy chế đầu tư ; Sở hữu 

trí tuệ ; Văn bản pháp quy. 

Địa chỉ tài liệu: (3): DSVLKT0062-4 ; (1): MSVLKT0012. 

18. Hết quyền đối với nhãn hiệu trong pháp luật, thực tiễn quốc tế và Việt Nam / 

Nguyễn Như Quỳnh. - Hà Nội : Chính trị quốc gia - Sự thật, 2012. - 522 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Luật Dân sự ; Việt Nam ; Quyền sở hữu trí tuệ ; Nhãn hiệu ; Hết quyền đối 

với nhãn hiệu. 

Địa chỉ tài liệu: (10): DSVLDS 001770-9 ; (89): MSVLDS 008637-74, MSVLDS 

008676-726. 

19. Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương - TPP và vấn đề tham gia của Việt 

Nam / Hoàng Văn Châu chủ biên; Từ Thúy Anh,... [et al.]. - Hà Nội : Bách Khoa - 

Hà Nội, 2014. - 245 tr. ; 24 cm. 

Từ khóa: Kinh tế ; Thương mại ; Lao động ; Đầu tư ; Môi trường ; Doanh nghiệp nhà 

nước ; Sở hữu trí tuệ ; Dịch vụ ; Công đoàn ; Hiệp định TPP. 

Địa chỉ tài liệu: (3): DSVKT 002631-3. 

20. Hỏi đáp về Luật Sở hữu trí tuệ . - Hà Nội : Quân đội nhân dân, 2008. - 114 tr. ; 20,5 cm. 

Từ khóa: Luật Dân sự ; Việt Nam ; Sở hữu trí tuệ ; Quyền tác giả ; Quyền sở hữu công 

nghiệp ; Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ ; Quyền đối với giống cây trồng ; Quyền liên quan. 

Địa chỉ tài liệu: (10): DSVLDS 001561-70. 
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21. Hỏi đáp về Luật Sở hữu trí tuệ / Trần Minh Sơn. - Hà Nội : Tư pháp, 2006. - 

227 tr. ; 19 cm. 

Từ khóa: Luật Dân sự ; Việt Nam ; Quyền tác giả ; Quyền sở hữu công nghiệp ; Luật 

Sở hữu trí tuệ ; Quyền đối với giống cây trồng. 

Địa chỉ tài liệu: (29): MSVLDS 006866-79, MSVLDS 006881-95. 

22. Hội nhập quốc tế về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ ở Việt Nam: sách chuyên 

khảo / Kiều Thị Thanh. - Hà Nội : Chính trị quốc gia, 2013. - 427 tr. ; 22 cm. 

Từ khóa: Luật Dân sự ; Việt Nam ; Sở hữu trí tuệ ; Hội nhập quốc tế ; Bảo hộ quyền 

sở hữu trí tuệ. 

Địa chỉ tài liệu: (10): DSVLDS 001871-80 ; (90): MSVLDS 009672-761. 

23. Hướng dẫn doanh nghiệp về hệ thống thương mại thế giới / Phạm Ngọc San 

dịch ; Nguyễn Đức Hoạt hiệu đính. - Hà Nội : Chính trị quốc gia, 2001. - 430 tr. ; 19 cm. 

Tóm tắt: Cuốn sách đề cập những thông tin cập nhật, phản ánh những tiến triển trong 

khoảng từ 1996 đến 1999 và một phần mới liên quan đến thương mại trong chương 

trình làm việc của WTO. Một sô lĩnh vực tại các điễn đàn thương mại thế giới. 

Phương hướng các vấn đề. 

Từ khóa: Thương mại ; Doanh nghiệp ; Thế giới ; Chính phủ ; Sở hữu trí tuệ ; Xuất 

khẩu ; Hiệp định ; Quốc tế ; Nhập khẩu ; WTO ; Giám định ; GATT ; Kiểm dịch ; 

Thuế hải quan. 

Địa chỉ tài liệu: (4): GVKT1642-5 ; (4): DSVKT1853-6. 

24. Kỷ yếu các toạ đàm tổ chức tại Việt Nam / Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản 

Jica. - Hà Nội : Văn hóa Dân tộc, 2004. - 466 tr. ; 27 cm. 

Từ khóa: Luật Dân sự ; Nhật Bản ; Sở hữu trí tuệ ; Quyền sở hữu trí tuệ. 

Địa chỉ tài liệu: (5): GVTC 000491-5 ; (10): DTCLDS 000176-85. 

25. Kỷ yếu các toạ đàm tổ chức tại Việt Nam trong khuôn khổ dự án Jica / Cơ 

quan hợp tác Quốc tế Nhật Bản Jica. - Hà Nội : Văn hóa Dân tộc, 2004. - 493 tr. ; 27 cm. 

Từ khóa: Luật Dân sự ; Nhật Bản ; Sở hữu trí tuệ ; Quyền sở hữu trí tuệ. 

Địa chỉ tài liệu: (5): GVTC 000496-500 ; (10): DTCLDS 000186-95. 
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26. Lợi ích kinh tế - Xã hội của việc bảo hộ sở hữu trí tuệ ở các nước đang phát 

triển / Shahid Alikhan. - Hà Nội, 2007. - 193 tr. ; 23,5 cm. 

Tóm tắt: Cuốn sách trình bày tổng quan nội dung cơ bản về sở hữu trí tuệ. Phân tích 

tầm quan trọng của sở hữu trí tuệ đối với sự phát triển kinh tế - xã hội ở các nước đang 

phát triển. 

Từ khóa: Tư pháp quốc tế ; Sở hữu trí tuệ ; Sở hữu công nghiệp ; Bảo hộ quyền tác 

giả; Thương mại điện tử ; Bảo hộ sở hữu trí tuệ. 

Địa chỉ tài liệu: (6): DSVLTP 001037-42. 

27. Luật Sở hữu trí tuệ / Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. - 

Hà Nội : Chính trị quốc gia, 2007. - 198 tr. ; 19 cm. 

Từ khóa: Việt Nam ; Sở hữu trí tuệ ; Quyền sở hữu công nghiệp ; Quyền sở hữu trí 

tuệ; Luật Sở hữu trí tuệ ; Quyền đối với giống cây trồng. 

Địa chỉ tài liệu: (20): DSVLDS 001398-417. 

28. Luật Sở hữu trí tuệ / . - Hà Nội : Lao động - Xã hội, 2006. - 176 tr. ; 19 cm. 

Từ khóa: Việt Nam ; Quyền tác giả ; Bảo hộ quyền tác giả ; Luật Sở hữu trí tuệ ; Bảo 

hộ quyền liên quan ; Chuyển nhượng quyền tác giả ; Chuyển quyền sử dụng ; Quyền 

liên quan. 

Địa chỉ tài liệu: (5): DSVLDS 001536-40 ; (24): MSVLDS 006751-73. 

29. Luật Sở hữu trí tuệ / Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. - 

Hà Nội : Lao động - Xã hội, 2009. - 199 tr. ; 19 cm. 

Từ khóa: Luật Dân sự ; Việt Nam ; Luật Sở hữu trí tuệ. 

Địa chỉ tài liệu: (10): DSVLDS 001610-9 ; (190): MSVLDS 007091-280. 

30. Luật Sở hữu trí tuệ và các Công ước về bảo hộ sở hữu công nghiệp, bảo hộ 

các tác phẩm văn học và nghệ thuật, bảo hộ nhà sản xuất bản ghi âm chống việc 

sao chép, công ước liên quan đến việc phân phối tín hiệu mang chương trình 

truyền qua vệ tinh và hiệp đị / . - Hà Nội : Chính trị quốc gia, 2006. - 275 tr. ; 21 cm. 

Từ khóa: Sở hữu công nghiệp ; Công ước ; Bảo hộ ; Quyền sở hữu trí tuệ ; Luật Sở 

hữu trí tuệ ; Tác phẩm văn học ; Bản ghi âm. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLTP 001518-9. 
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31. Luật Sở hữu trí tuệ: Án lệ, lý thuyết và bài tập vận dụng / Nguyễn Ngọc Xuân 

Thảo. - TP. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2013. - 480 tr.; 24 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu tổng quan về nhãn hiệu, tên thương mại, hình ảnh thương mại, 

bằng sáng chế, bí mật kinh doanh, quyền tác giả, phần mềm máy tính kèm theo một số 

trích lục các quy định pháp luật và các vụ án ở Hoa Kỳ về các vấn đề này. 

Từ khóa: Mỹ ; Quyền tác giả ; Án lệ ; Bằng sáng chế ; Luật Sở hữu trí tuệ ; Phần mềm 

máy tính ; Bí mật kinh doanh ; Nhãn hiệu. 

Địa chỉ tài liệu: (5): DSVLDS 002165-9 ; (25): MSVLDS 011048-57. 

32. Nhãn hiệu hàng hoá trong pháp luật dân sự / Đinh Văn Thanh chủ biên, Đinh 

Thị Hằng ; Bùi Đăng Hiếu hiệu đính. - Hà Nội : Công an nhân dân, 2004. - 367 tr. ; 20,5 cm. 

Từ khóa: Luật Dân sự ; Việt Nam ; Quyền sở hữu ; Sở hữu trí tuệ ; Nhãn hiệu hàng 

hoá ; Quyền sở hữu trí tuệ. 

Địa chỉ tài liệu: (3): (17): DSVLDS 000653-62, (77): MSVLDS 004006-25. 

33. Những điều cần biết về sở hữu trí tuệ / Quỳnh Lê sưu tầm và tuyển chọn. - Hà 

Nội : Lao động - Xã hội, 2004. - 795 tr. ; 24 cm. 

Từ khóa: Luật Dân sự ; Việt Nam ; Văn bản pháp luật ; Sở hữu trí tuệ ; Chuyển giao 

công nghệ ; Quyền tác giả ; Quyền sở hữu công nghiệp. 

Địa chỉ tài liệu: (10): DSVLDS 000715-9, DSVLDS 001149-52, DSVLDS 001747 

34. Những nội dung cơ bản của Bộ luật Dân sự nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam / Bộ Tư pháp. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. TP. Hồ Chí Minh, 1997. - 575 tr.; 20 cm. 

Tóm tắt: Phân tích những nội dung cơ bản của Bộ luật Dân sự Việt Nam: quá trình xây 

dựng và các quan điểm chỉ đạo; những quy định chung của Bộ luật Dân sự; tài sản và 

quyền sở hữu; nghĩa vụ dân sự và hợp đồng dân sự; thừa kế,... 

Từ khóa: Luật Dân sự ; Việt Nam ; Nghĩa vụ dân sự ; Tài sản ; Bộ luật Dân sự ; Sở 

hữu trí tuệ ; Quan hệ dân sự. 

Địa chỉ tài liệu: (6): DSVLDS0015-20. 

35. Những nội dung cơ bản của Luật Sở hữu trí tuệ / Vụ công tác lập pháp ; Biên 

soạn : Đặng Văn Chiến,... [et al.]. - Hà Nội : Tư pháp, 2006. - 442 tr. ; 19 cm. 
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Từ khóa: Việt Nam ; Sở hữu trí tuệ ; Quyền tác giả ; Quyền sở hữu công nghiệp ; 

Quyền sở hữu trí tuệ ; Luật Sở hữu trí tuệ ; Cây trồng. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLDS 001834-5. 

36. Quản trị thương hiệu hàng hoá - Lý thuyết và thực tiễn / Trường Đại học 

Kinh tế Quốc dân ; Trương Đình Chiến chủ biên ; Biên soạn: Phạm Thị Huyền,... 

[et al.]. - Hà Nội : Thống kê, 2005. - 199 tr. ; 20,5 cm. 

Tóm tắt: Giới thiệu quá trình xây dựng thương hiệu và toàn bộ hoạt động quản lý các 

thương hiệu của doanh nghiệp trong quá trình kinh doanh. 

Từ khóa: Việt Nam ; Kinh tế ; Doanh nghiệp ; Quản trị ; Sở hữu trí tuệ ; Quốc tế ; 

Hàng hoá ; Thương hiệu. 

Địa chỉ tài liệu: (5): GVKT 001937-41 ; (5): DSVKT 002139-43. 

37. Quy định mới hướng dẫn thi hành Luật Sở hữu trí tuệ . - Hà Nội : Chính trị 

quốc gia, 2007. - 325 tr. ; 19 cm. 

Từ khóa: Việt Nam ; Sở hữu trí tuệ ; Quyền sở hữu trí tuệ ; Luật Sở hữu trí tuệ. 

Địa chỉ tài liệu: (10): DSVLDS 000832-41 ; (39): MSVLDS 005891-3,... 

38. Quyền con người và WTO / Holger Hestermeyer ; Trần Thị Thùy Dương 

dịch. - Hà Nội : Hồng Đức - Hội Luật gia Việt Nam, 2013. - 390 tr. ; 24 cm. 

Từ khóa: Luật Quốc tế ; Quyền con người ; Quyền công dân ; Sở hữu trí tuệ ; WTO ; Nhân quyền. 

Địa chỉ tài liệu: (5): DSVLQT 001759-63 ; (25): MSVLQT 003545-69. 

39. Quyền sở hữu công nghiệp trong hoạt động thương mại / Nguyễn Thanh Tâm. 

- Hà Nội : Tư pháp, 2006. - 263 tr. ; 20,5 cm. 

Từ khóa: Luật Dân sự ; Sở hữu trí tuệ ; Sở hữu công nghiệp. 

Địa chỉ tài liệu: (5): DSVLDS 001526-30 ; (15): MSVLDS 006801-15. 

40. Quyền sở hữu trí tuệ / Lê Nết. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Đại học Quốc gia TP. 

Hồ Chí Minh, 2005. - 170 tr. ; 24 cm. 

Tóm tắt: Quyền sở hữu trí tuệ đối với từng đối tượng cụ thể, những khó khăn chủ quan 

và khách quan trong việc thực thi. Mỗi chương tương ứng với mỗi bài học, mỗi bài 

học có phần khái niệm, chủ thể, khách thể và nội dung của quan hệ pháp luật,... 
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Từ khóa: Luật Dân sự ; Việt Nam ; Sở hữu trí tuệ ; Sở hữu công nghiệp ; Quyền thừa 

kế ; Quyền tác giả ; Nhãn hiệu hàng hoá ; Bảo hộ ; Hợp đồng li-xăng. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLDS 000683-4. 

41. Quyền tác giả trong không gian ảo / Nguyễn Thị Hồng Nhung. - TP. Hồ Chí 

Minh : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2015. - 122 tr. ; 24 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận về quyền tác giả và mạng không gian ảo. 

Phân tích những đặc quyền và ngoại lệ của quyền tác giả trong thời đại số; hợp đồng 

khai thác quyền tác giả;… 

Từ khóa: Việt Nam ; Internet ; Quyền tác giả ; Luật Sở hữu trí tuệ ; Không gian ảo. 

Địa chỉ tài liệu: (10): DSVLDS 002155-64 ; (10): MSVLDS 011058-67. 

42. Sách tình huống Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam /Nguyễn Hồ Bích Hằng chủ 

biên ; Biên soạn: Nguyễn Ngọc Hồng Phượng, Nguyễn Phương Thảo / . - Hà Nội : 

Hồng Đức , 2016. - 578 tr. ; 21 cm. 

Tóm tắt: Tập hợp 32 bản án về một số vấn đề trong Luật Sở hữu trí tuệ như: đối tượng 

của quyền sở hữu; việc xác lập, bảo vệ tác phẩm, bảo vệ quyền tác giả; bảo vệ quyền 

đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp,… 

Từ khóa: Việt Nam ; Sở hữu trí tuệ ; Quyền sở hữu công nghiệp ; Luật Sở hữu trí tuệ ; 

Quyền tác giả ; Quyền sở hữu trí tuệ. 

Địa chỉ tài liệu: (10): DSVLDS 002200-9. 

43. Sở hữu trí tuệ một công cụ đắc lực để phát triển kinh tế / Kamil Idris. - Hà 

Nội : Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới, 2005. - 379 tr. ; 21 cm. 

Từ khóa: Kinh tế ; Sở hữu trí tuệ ; Phát triển kinh tế ; WIPO. 

Địa chỉ tài liệu: (1): GVKT 001976. 

44. Sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ / Phạm Văn Tuyết, Lê Kim Giang. - 

Hà Nội : Tư pháp, 2008. - 495 tr. ; 20,5 cm. 

Từ khóa: Luật Dân sự ; Việt Nam ; Sở hữu trí tuệ ; Chuyển giao công nghệ ; Quyền tác giả. 

Địa chỉ tài liệu: (5): DSVLDS 001531-5 ; (24): MSVLDS 006776-94, MSVLDS 

006796-800. 
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45. Tài liệu tập huấn về giải quyết tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ / Toà án Nhân 

dân Tối cao. - Hà Nội : Chính trị quốc gia, 2008. - 172 tr. ; 24 cm. 

Từ khóa: Sở hữu trí tuệ ; Giải quyết tranh chấp ; Quyền sở hữu trí tuệ. 

Địa chỉ tài liệu: (10): DSVLTP 001311-20 ; (20): MSVLTP 002375-94. 

46. Tìm hiểu pháp luật Hoa Kỳ trong điều kiện Việt Nam hội nhập kinh tế khu 

vực và thế giới / Phạm Duy Nghĩa chủ biên, Vũ Trọng Lâm,...[et al. ]. - Hà Nội : 

Chính trị quốc gia, 2001. - 383 tr. ; 20 cm. 

Tóm tắt: Tìm hiểu pháp luật Hoa Kỳ trong quá trình hội nhập kinh tế và triển vọng 

quan hệ hợp tác kinh tế Việt Nam - Hoa kỳ. So sánh hệ thống chính trị, hệ thống pháp 

luật về hợp đồng, sở hữu trí tuệ, trách nhiệm dân sự, hệ thống tư pháp của Hoa Kỳ và Việt Nam. 

Từ khóa: Việt Nam ; Luật hình sự ; Trách nhiệm dân sự ; Pháp luật ; Hệ thống chính 

trị ; Mỹ ; Luật Sở hữu trí tuệ ; Pháp luật hợp đồng. 

Địa chỉ tài liệu: (3): GVLL201-3 ; (7): DSVLQT 001030-6. 

47. Tìm hiểu tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) / Uỷ ban Quốc gia về Hợp tác 

Kinh tế Quốc tế. - Hà Nội, 2007. - 250 tr. ; 20,5 cm. 

Từ khóa: Luật quốc tế ; Thuế ; Sở hữu trí tuệ ; Kinh tế Quốc tế ; Giải quyết tranh chấp; 

WTO ; Tổ chức Thương mại thế giới ; Chống phá giá ; Tự do hóa thương mại. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVLQT 001127. 

48. Tóm tắt những vụ tranh chấp điển hình của WTO / Biên tập bản tiếng Anh: 

Simon Lester, Kara Leitner; Nhóm dịch và hiệu đính: Lê Thị Nguyệt Châu, ... [et 

al. ]. - Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 2010. - vii, 436 tr. ; 24 cm. 

Từ khóa: Luật Quốc tế ; Thương mại quốc tế ; Sở hữu trí tuệ ; Giải quyết tranh chấp ; 

WTO ; Tổ chức thương mại thế giới ; Chống bán phá giá. 

Địa chỉ tài liệu: (10): DSVLQT 001460-9 ; (275): MSVLQT 002765-844, MSVLQT 003113-307. 

2.2. SÁCH TIẾNG ANH 

1. A cross-section of WTO law / by M.C.E.J. Bronckers. - London : Cameron May, 

2000. - 300 p. ; 24 cm. 

Từ khóa: Luật Quốc tế ; Thương mại quốc tế ; Tranh chấp thương mại ; Sở hữu trí tuệ; 

WTO ; GATT ; Quyền sở hữu trí tuệ. 
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Địa chỉ tài liệu: (1): GVA 001671. 

2. An Intellectual property law primer: A survey of the law of Patents, Trade 

Secrets, Trademarks, Franchies, Copyrights, and Personality and Entertainment 

rights / [by] Earl W. Kintner [and] Jack L. Lahr. - New York : Macmillan, 1975. - 

xix, 539 p. ; 24 cm. 

Từ khóa: Sở hữu trí tuệ ; Quyền sở hữu trí tuệ ; Luật Sở hữu trí tuệ ; Mỹ. 

Địa chỉ tài liệu: (1): GVA 002273. 

3. An introduction to German law / Gerhard Robbers. - Baden-Baden  : Nomos, 

2006. - 409 S. ; 23 cm. 

Từ khóa: Luật Hình sự ; Luật Hành chính ; Luật Hiến pháp ; Bộ luật Dân sự ; Sở hữu 

trí tuệ ; Luật bản quyền. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVD 000006. 

4. Business law / Kenneth W. Clarkson, Roger LeRoy Miller, Frank Cross. - 

Stamford, CT : Cengage Learning, 2015. - xxix, 1019 p. ; 25 cm. 

Từ khóa: Kinh doanh ; Phá sản ; Sở hữu trí tuệ ; Hợp đồng ; Bồi thường thiệt hại ; Hợp 

đồng điện tử ; Luật Kinh doanh ; Tổ chức kinh doanh ; Luật Thương mại. 

Địa chỉ tài liệu: (1): GVA 002465. 

5. Business law today / Roger LeRoy Miller. - Boston, MA : Cengage Learning, 

2017. - xxiv, 1025, 162, 17, 9, 29 p. : color ill. ; 27 cm. 

Từ khóa: Mỹ ; Hợp đồng ; Luật Kinh doanh ; Giao dịch thương mại ; Luật Thương 

mại ; Sở hữu trí tuệ ; Tổ chức kinh doanh. 

Địa chỉ tài liệu: (1): GVA 002466. 

6. Concise international and European IP law / edited by Thomas Cottier, Pierre 

Véron. - Alphen aan den Rijn, The Netherlands : Kluwer Law International ; 

Frederick, MD, USA : Sold and distributed in North, Central, and South America by 

Aspen Publishers, c2008. - xii, 579 p. : ill ; 19 cm. 

Từ khóa: Sở hữu trí tuệ ; Châu Âu ; Liên minh châu Âu ; Luật Sở hữu trí tuệ. 

Địa chỉ tài liệu: (1): GVA 002078. 
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7. Copyright and human rights / edited by Paul L.C. Torremans. - The Hague ; 

New York : Kluwer Law International, c. 2004. - vii, 181 p. ; 25 cm. 

Từ khóa: Quyền con người ; Tự do ngôn luận ; Tự do báo chí ; Quyền tác giả ; Quyền sở hữu trí tuệ. 

Địa chỉ tài liệu: (1): GVA 001579. 

8. Copyright for the nineties / Alan Latman, Robert Gorman, Jane C. Ginsburg. - 

Charlottesville, Va. : Michie Co., c1989. - xxii, 857 p. : ill. ; 27 cm. 

Từ khóa: Luật Dân sự ; Mỹ ; Quyền tác giả ; Quyền sở hữu trí tuệ ; Bản quyền. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DTCA 000081. 

9. Diversity in intellectual property / Edited by Irene Calboli, Srividhya Ragavan. 

- New York :  Cambridge University Press,  2015. - xxii, 538 p. :  ill. ;  24 cm. 

Từ khóa: Luật Dân sự ; Sở hữu trí tuệ. 

Địa chỉ tài liệu: (1): GVA 002505. 

10. Implementing the WTO's agreement on Trade - Related Aspects of 

intellectual property rights in Vietnam / Kieu Thi Thanh. - Hanoi : Thế giới, 2015. 

- xxxi, 488 p. : ll.; 24 cm. 

Từ khóa: Luật Dân sự ; Việt Nam ; Sở hữu trí tuệ ; WTO ; Hiệp định thương mại ; 

Quyền sở hữu trí tuệ ; TRIPs. 

Địa chỉ tài liệu: (5): GVA 002384-8 ; (10): MSVLDS 010326-35. 

11. Intellectual property / by W.R. Cornish. - London : Sweet & Maxwell, 1989. - 

xlvi, 528 p. ; 25 cm. 

Từ khóa: Anh ; Sở hữu trí tuệ ; Sáng chế ; Quyền tác giả ; Nhãn hiệu hàng hoá ; 

Quyền sở hữu trí tuệ. 

Địa chỉ tài liệu: (1): GVA 001474. 

12. Intellectual property / David I. Bainbridge. - Harlow, England ; New York : 

Pearson Longman, 2007. - lviii, 838 p. : ill ; 25 cm. 

Từ khóa: Luật Dân sự ; Anh ; Sở hữu trí tuệ ; Quyền sở hữu trí tuệ ; Luật Sở hữu trí tuệ. 

Địa chỉ tài liệu: (1): GVA 001906. 

13. Intellectual property / by W.R. Cornish. - London : Sweet & Maxwell, 1989. - xlvi, 528 p. ; 25 cm. 
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Từ khóa: Anh ; Sở hữu trí tuệ ; Sáng chế ; Quyền tác giả ; Nhãn hiệu hàng hoá ; 

Quyền sở hữu trí tuệ. 

Địa chỉ tài liệu: (1): GVA 001474. 

14. Intellectual property and human rights / edited by Paul L.C. Torremans. - 

Alphen aan den Rijn : Frederick, MD : Kluwer Law International ; :  Sold and 

distributed in North, Central, and South America by Aspen Publishers, c2008. - xxvi, 

593 p. ; 25 cm. 

Từ khóa: Quyền con người ; Sở hữu trí tuệ ; Tự do ngôn luận ; Bản quyền. 

Địa chỉ tài liệu: (1): GVA 002064. 

15. Intellectual property and international trade / editors, Carlos M. Correa, 

Abdulqawi A. Yusef. - Alphen aan den Rijn : Kluwer Law International ; Frederick, 

Md. : Sold and distributed in North, Central and South America by Aspen Publishers, 

c2008. - xxvii, 499 p. ; 25 cm. 

Từ khóa: Luật Dân sự ; Thương mại quốc tế ; Sở hữu trí tuệ ; Quyền tác giả ; Nhãn 

hiệu hàng hoá ; Quyền sở hữu trí tuệ ; Hiệp định Trips. 

Địa chỉ tài liệu: (1): GVA 002076. 

16. Intellectual property journal. -- / . - Agincourt, Ont. : Carswell Co., 1984-. - v. : ill. ; 23 cm. 

Từ khóa: Sở hữu trí tuệ. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DTCA 000321. 

17. Intellectual property law / L. Bently and B. Sherman. - Oxford ; New York : 

Oxford University Press, c2004. - c, 1,131 p. : ill ; 25 cm. 

Từ khóa: Luật Dân sự ; Anh ; Sở hữu trí tuệ ; Quyền sở hữu trí tuệ ; Luật Sở hữu trí tuệ. 

Địa chỉ tài liệu: (3): GVA 001557, GVA 001758, GVA 001924. 

18. Intellectual property law in Switzerland / François Dessemontet. - Alphen aan 

den Rijn : Kluwer Law International, 2013. - 220 p. ; 24 cm. 

Từ khóa: Sở hữu trí tuệ ; Nhãn hiệu hàng hóa ; Sáng chế ; Quyền tác giả ; Luật Sở hữu 

trí tuệ ; Thụy Sỹ ; Bí mật kinh doanh ; Kiểu dáng công nghiệp ; Quyền liên quan ; Tên thương mại. 

Địa chỉ tài liệu: (1): GVA 002391. 
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19. Intellectual property protection in Asia / Arthur Wineburg, editor. - Salem, 

N.H. : Butterworth Legal Publishers, c1991. - 1 v. (loose-leaf) ; 26 cm. 

Từ khóa: Luật Dân sự ; Sở hữu trí tuệ ; Châu Á ; Quyền sở hữu trí tuệ ; Luật Sở hữu trí tuệ. 

Địa chỉ tài liệu: (1): GVA 001552. 

20. Intellectual property rights and global capitalism / Donald G. Richards. - 

Armonk, NY : M. E. Sharpe, c. 2004. - xi, 242 p. ; 24 cm. 

Từ khóa: Thương mại quốc tế ; Chủ nghĩa tư bản ; Sở hữu trí tuệ ; Quyền sở hữu trí tuệ. 

Địa chỉ tài liệu: (1): GVA 001592. 

21. Intellectual property rights in the WTO and developing countries / by 

Jayashree Watal. - The Hague ; London : Boston : Kluwer Law, c2001. - xiv, 512 p. ; 25 cm. 

Từ khóa: Luật Quốc tế ; Thương mại quốc tế ; Sở hữu trí tuệ ; WTO ; Các nước đang 

phát triển ; Quyền sở hữu trí tuệ ; Tổ chức thương mại thế giới. 

Địa chỉ tài liệu: (2): GVA 001678, GVA 998. 

22. Intellectual property, trade and development / edited by Daniel J. Gervais. - 

Oxford ; New York, N.Y. : Oxford University Press, 2007. - xlviii, 564 p. :  charts ;  24 cm. 

Từ khóa: Thương mại quốc tế ; Sở hữu trí tuệ ; Phát triển kinh tế ; Trips. 

Địa chỉ tài liệu: (1): GVA 001923. 

23. International business acquisitions / editors, Michael Whalley, Franz-J. - 

Netherlands : Kluwer Law International, 2007. - xxi, 545 p. ; 25 cm. 

Từ khóa: Tài chính ; Mỹ ; Thuế ; Bảo hiểm ; Sở hữu trí tuệ ; Bất động sản ; Kinh 

doanh quốc tế ; Luật công. 

Địa chỉ tài liệu: (1): GVA 002082. 

24. International intellectual property law and policy / by Graeme B. Dinwoodie, 

William O. Hennessey, Shira Perlmutter. - Newark, NJ : LexisNexis, c2001. - 

xxxiii, 1420, 10, 16 p. ; 27 cm + Documentary supplement (vii, 838 p. ; 22 cm). 

Từ khóa: Luật Dân sự ; Sở hữu trí tuệ ; Luật Sở hữu trí tuệ. 

Địa chỉ tài liệu: (1): GVA 001689. 

25. International legal English / Jeremy Day, Amy Krois-Lindner. - Cambridge : 

Cambridge University Press, 2011. - xix, 336 p. ; 27 cm. 
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Từ khóa: Luật công ty ; Sở hữu trí tuệ ; Hợp đồng ; Luật Thương mại quốc tế ; Luật 

cạnh tranh ; Tiếng Anh pháp lý ; Kĩ năng viết ; Kĩ năng đọc ; Kĩ năng nghe. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVA 000040. 

26. International litigation in intellectual property and information technology / 

editor, Arnaud Nuyts. - Austin : Wolters Kluwer Law & Business, c2008. - xxiii, 311 p. ; 25 cm. 

Từ khóa: Sở hữu trí tuệ ; Châu Âu ; Công nghệ thông tin ; Liên minh châu Âu ; Xung 

đột pháp luật ; Luật Sở hữu trí tuệ. 

Địa chỉ tài liệu: (1): GVA 002073. 

27. Managing business disputes in today"s China / edited by Michael Moser. - 

Alphen aan den Rijn : Kluwer Law International, c2007. - xxxiii, 319 p. : ill. ; 25 cm. 

Từ khóa: Tranh chấp lao động ; Giải quyết tranh chấp ; Toà án nhân dân ; Trọng tài 

quốc tế ; Quyền sở hữu trí tuệ ; Trọng tài trong nước. 

Địa chỉ tài liệu: (1): GVA 002061. 

28. National experiences with the protection of expressions of folklore/traditional 

cultural expressions: India, Indonesia and the Philippenes / P.V.Valsala G.Kutty. 

- Geneva : WIPO, 1999.  

Từ khóa: Sở hữu trí tuệ ; Quyền sở hữu trí tuệ ; WIPO. 

Địa chỉ tài liệu: (1): GVA 001803. 

29. Principles of copyright / David Vaver. - Geneva : WiPO, 2002. - 325 p. ; 28 cm. 

Từ khóa: Luật Quốc tế ; Quyền tác giả ; Quyền sở hữu trí tuệ ; WIPO. 

Địa chỉ tài liệu: (1): GVA 001799. 

30. Research handbook on intellectual property and competition law / edited by 

Josef Drexl. - Cheltenham : Edward Elgar, c2008. - xix, 490 p. ; 25 cm. 

Từ khóa: Luật So sánh ; Sở hữu trí tuệ ; Quyền sở hữu trí tuệ. 

Địa chỉ tài liệu: (1): GVA 001962 

32. The enforcement of intellectual property rights / World Intellectual Property 

Organization. - Geneva : WIPO, 2002. - 366 p. ; 28 cm. 

Từ khóa: Luật Quốc tế ; Sở hữu trí tuệ ; Luật Sở hữu trí tuệ ; WIPO ; Thực thi quyền 

sở hữu trí tuệ. 
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Địa chỉ tài liệu: (1): GVA 001798. 

33. The TRIPS Regime of antitrust and undisclosed information / Nuno Pires de 

Carvalho. - The Hague : Kluwer Law International ; Frederick, MD : Sold and 

distributed in North, Central, and South America by Aspen Publishers, c2008. - xiv, 404 p. ; 25 cm. 

Từ khóa: Nhãn hiệu hàng hoá ; Quyền sở hữu trí tuệ ; Bằng sáng chế ; Chống cạnh 

tranh ; Luật chống độc quyền ; Trips ; Thông tin bí mật. 

Địa chỉ tài liệu: (1): GVA 002088. 

34. The use of intellectual property as a tool for economic growth in the 

association of south east Asia nations  (Asean) region / World Intellectual 

Property Organization. - Geneva : World Intellectual Property Organization, [2000]. 

- 120 p. ; 28 cm. 

Từ khóa: Luật Quốc tế ; Asean ; Sở hữu trí tuệ ; Quyền sở hữu trí tuệ ; WIPO. 

Địa chỉ tài liệu: (1): GVA 001802. 

35. The WTO, intellectual property rights and the knowledge economy / edited by 

Keith E. Maskus. - Cheltenham, UK ; Northhampton, MA : Edward Elgar, c2004. - 

xx, 628 p. : ill ; 25 cm. 

Từ khóa: Thương mại quốc tế ; Sở hữu trí tuệ ; WTO ; Quyền sở hữu trí tuệ ; Kinh tế tri thức. 

Địa chỉ tài liệu: (2): GVA 001600, GVA 001680. 

Địa chỉ tài liệu: (2): GVA 001600, GVA 001680. 

36. Trade mark law / Jeremy Phillips. - Oxford ; New York : Oxford University 

Press, 2003. - lxxxix, 742 p. : ill ; 25 cm. 

Từ khóa: Luật Dân sự ; Nhãn hiệu hàng hoá ; Quyền sở hữu trí tuệ. 

Địa chỉ tài liệu: (1): GVA 001912. 

37. Understanding trademark law / Mary LaFrance. - Newark, N.J. : LexisNexis 

Matthew Bender, c2005. - 1 v. (various pagings) ; 25 cm. 

Từ khóa: Mỹ ; Nhãn hiệu hàng hoá ; Quyền sở hữu trí tuệ. 

Địa chỉ tài liệu: (1): GVA 002023. 

38. Unsettled international intellectual property issues / Tshimanga Kongolo. - 

Austin : Wolters Kluwer Law & Business, c2008. - xxiii, 214 p. ; 25 cm. 
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Từ khóa: Sở hữu trí tuệ ; Hiệp định Paris ; Hiệp định TRIPS. 

Địa chỉ tài liệu: (1): GVA 002077. 

39. Vietnam's WTO accession documents / National Committee for international 

Economic Cooperation. - Hanoi , 2006. - 819 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Việt Nam ; Luật quốc tế ; Chính sách kinh tế ; WTO ; Chính sách giá ; Chính 

sách đầu tư ; Hiệp định thương mại ; Quyền sở hữu trí tuệ ; Thương mại hàng hoá ; 

Thương mại dịch vụ ; Chính sách cạnh tranh. 

Địa chỉ tài liệu: (5): DSVLQT 001101-5 ; (24): MSVLQT 001432-4, MSVLQT 001436-56. 

40. WIPO intellectual property handbook / World Intellectual Property 

Organization. - Geneva : WIPO, 2004. - viii, 460, xviii p. ; 28 cm. 

Từ khóa: Sở hữu trí tuệ ; Sổ tay ; Quyền sở hữu trí tuệ ; Luật Sở hữu trí tuệ ; WIPO. 

Địa chỉ tài liệu: (1): GVA 001797. 

2.3 TIẾNG PHÁP 

1. Appellation d"origine et indication de provenance / Dominique Denis. - Paris : 

Dalloz, 1995. - VII, 121 p. ; 21 cm. 

Từ khóa: Pháp ; Luật Sở hữu trí tuệ ; Chỉ dẫn địa lý ; Nguồn gốc xuất xứ hàng hóa. 

Địa chỉ tài liệu: (3): DSVP 000845-7. 

2. Brevets, marques, droits d"auteur / Dominique Kaesmacher. - Edipro, 2009. - . 

Từ khóa: Luật Dân sự ; Pháp ; Nhãn hiệu hàng hóa ; Sáng chế ; Quyền tác giả ; Quyền 

sở hữu trí tuệ. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVP 000908. 

3. Dictionnaire comparé du droit d"auteur et du copyright / sous la direction de 

Marie Cornu,... [et al.]. - Paris : CNRS, c2003. - 449 p. ; 22 cm. 

Từ khóa: Từ điển ; Quyền tác giả ; Quyền Sở hữu trí tuệ. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVTC 000787. 

4. Droit d"auteur et droits voisins / Delia Lipszyc. - Paris : Ed. UNESCO, cop. 

1997. - 901 p. ; 23 cm. 

Từ khóa: Pháp ; Quyền tác giả ; Quyền sở hữu trí tuệ ; Luật Sở hữu trí tuệ ; Quyền liên quan. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVP 000703. 
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5. Droit d"auteur et numérique / André Lucas. - Paris : Litec, 1998. - VIII, 355 p. ; 21 cm. 

Từ khóa: Pháp ; Quyền tác giả ; Luật Sở hữu trí tuệ ; Quyền liên quan. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVP 000904. 

6. Droit de la propriété industrielle / Albert Chavanne, Jean-Jacques Burst. - 

Paris : Dalloz, 1993. - XXVI, 823 p. ; 22 cm. 

Từ khóa: Pháp ; Quyền sở hữu công nghiệp ; Luật Sở hữu trí tuệ. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVP 000902-3. 

7. Droits d"auteur et droits voisins / Xavier Linant de Bellefonds ; avec la collab. 

de Christophe Caron. - Paris : Delmas : Dalloz, 1997. - 286 p. ; 27 cm. 

Từ khóa: Pháp ; Quyền tác giả ; Luật Sở hữu trí tuệ ; Quyền liên quan. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVP 000716. 

8. Droits d"auteur, droits voisins / Bernard Edelman. - Paris : Dalloz, 1993. - 

XVII, 360 p. ; 26 cm. 

Từ khóa: Pháp ; Quyền tác giả ; Luật Sở hữu trí tuệ ; Quyền liên quan. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVP 000715. 

9. Droits voisins du droit d"auteur et numérique / Isabelle Wekstein. - Paris : 

Litec, 2002. - 212 p. ; 21 cm. 

Từ khóa: Pháp ; Sở hữu trí tuệ ; Luật Sở hữu trí tuệ ; Quyền tác giả liên quan ; Tài liệu số. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVP 000693. 

10. Guide pratique de la protection des inventions / Georges Leherte, Henk B. 

van Leeuwen ; préf. Jean-Jacques Martin ; traduction par André Leherte ; 

conseiller littéraire Pierrette Lanvin ; coauteur de l"ouvrage néerlandais A. 

Stevenhagen. - Paris : Litec, 1991. - XII, 138 p. ; 22 cm. 

Từ khóa: Pháp ; Sáng chế ; Quyền sở hữu trí tuệ ; Luật Sở hữu trí tuệ ; Bảo hộ sáng 

chế ; Pháp minh. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVP 000906-7. 

11. L"usage de la marque d"autrui / Julien Canlorbe. - Paris : Litec, 2007. - 507 p. 

Từ khóa: Pháp ; Nhãn hiệu hàng hóa ; Quyền sở hữu công nghiệp ; Luật Sở hữu trí 

tuệ. 
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Địa chỉ tài liệu: (1): DSVP 000713. 

12. La codification de la propriété intellectuelle / Valérie-Laure Benabou, Vincent 

Varet ; sous la dir. d" André Françon ; Institut de recherche en propriété 

intellectuelle Henri-Desbois ; Mission de recherche droit et justice. - Paris : La 

Documentation française, 1998. - 213 p. ; 24 cm. 

Từ khóa: Pháp ; Sở hữu trí tuệ ; Luật Sở hữu trí tuệ. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVP 000714. 

13. La protection internationale et communautaire du droit d"auteur / Jean-

Sylvestre Bergé ; préf. de Paul Lagarde. - Paris : L.G.D.J., 1996. - XXIX, 462 p. ; 24 cm. 

Từ khóa: Pháp ; Quyền tác giả ; Quyền sở hữu trí tuệ ; Bảo hộ quyền tác giả ; Luật Sở 

hữu trí tuệ. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVP 000708. 

14. Le droit d"auteur et l"internet / rapport du groupe de travail de l"Académie 

des sciences morales et politiques ; présidé par Gabriel de Broglie. - Paris : Presses 

univ. de France, 2001. - VIII, 105 p. ; 24 cm. 

Từ khóa: Pháp ; Internet ; Quyền tác giả ; Luật Sở hữu trí tuệ ; Quyền liên quan. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVP 000709. 

15. Le droit d"auteur et les droits voisins / André R. Bertand [sic]. - Paris : Dalloz, 

1999. - 951 p. ; 25 cm. 

Từ khóa: Pháp ; Quyền tác giả ; Quyền sở hữu trí tuệ ; Luật Sở hữu trí tuệ ; Quyền liên quan. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVP 000712. 

16. Le droit des brevets . - Paris : Dalloz, 2005. - 143 p. ; 18 cm. 

Từ khóa: Pháp ; Sáng chế ; Quyền sở hữu trí tuệ ; Luật Sở hữu trí tuệ ; Văn bằng sáng chế. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVP 000697. 

17. Le droit du travail intellectuel / Laurent Drai ; préface de Pierre-Yves 

Verkindt. - Paris : LGDJ, c2005. - xiv, 304 p. ; 24 cm. 

Từ khóa: Pháp ; Quyền tác giả ; Quyền sở hữu trí tuệ ; Lao động trí óc. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVP 000561-2. 
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18. Les droits de propriété intellectuelle des personnes publiques en droit français 

/ Catherine Blaizot-Hazard ; préf. de Pierre Delvolvé. - Paris : Libr. générale de 

droit et de jurisprudence ; Mont-Saint-Aignan : Publications de l"Université de Rouen, 

1991. - 271 p. ; 24 cm. 

Từ khóa: Pháp ; Sở hữu trí tuệ ; Quyền sở hữu trí tuệ ; Luật Sở hữu trí tuệ. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVP 000710-1. 

19. Les noms de domaine de l"Internet / Nathalie Beaurain, Emmanuel Jez. - 

Paris : Litec, 2001. - VIII, 157 p. ; 21 cm. 

Từ khóa: Pháp ; Internet ; Luật Sở hữu trí tuệ ; Tên miền. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVP 000905. 

20. Propriété littéraire et artistique et droits voisins / Claude Colombet . - Paris: 

Dalloz, 1992. - xvii, 408 p. -- ; 24 cm. 

Từ khóa: Pháp ; Quyền tác giả ; Luật Sở hữu trí tuệ ; Quyền liên quan. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVP 000909. 

21. Traité de la propriété littéraire & [et] artistique / A. Lucas, H.-J. Lucas. - 

Paris : Litec, 1994. - XXI, 1104 p. ; 25 cm. 

Từ khóa: Pháp ; Quyền tác giả ; Quyền sở hữu trí tuệ ; Luật Sở hữu trí tuệ. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVP 000702. 

22. Traité des dessins & [et] des modèles / Pierre Greffe, François Greffe ; préf. 

de Jean-Jacques Burst. - Paris : Litec, 1994. - 992 p. ; 25 cm. 

Từ khóa: Pháp ; EU ; Quyền sở hữu công nghiệp ; Luật Sở hữu trí tuệ ; Thụy Sỹ ; Bản 

vẽ ; Kiểu dáng. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVP 000704. 

23. Traité des dessins et des modèles / Pierre Greffe, François Greffe ; préf. Jean-

Marc Mousseron. - Paris : Litec, cop. 2000. - X, 1012 p. ; 25 cm. 

Từ khóa: Pháp ; EU ; Sở hữu công nghiệp ; Luật Sở hữu trí tuệ ; Thụy Sỹ ; Bản vẽ ; 

Kiểu dáng ; Qyền sở hữu công nghiệp. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVP 000705. 
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24. Fiscalité de la recherche, de la propriété industrielle et des logiciels [Texte 

imprimé] / Jean-Luc Pierre. - Paris  : EFE : diff. Litec, 1993. - 362 p. ; 24 cm. 

Từ khóa: Thuế ; Sở hữu trí tuệ. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVP 001244. 

25. Fiscalité de l'entreprise agricole [Texte imprimé] / Marie-Anne Dupuis-

Flandin, Michel Giusti. - Paris : Presses universitaires de France, 1991. - 442 p. ; 22 cm. 

Từ khóa: Luật Dân sự ; Thuế ; Sở hữu trí tuệ. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVP 001179-80. 

 

3. LUẬN ÁN, LUẬN VĂN 

1. Bảo hộ chỉ dẫn địa lý ở Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế / Vũ 

Thị Hải Yến ; Người hướng dẫn: TS. Bùi Đăng Hiếu, PGS. TS. Đinh Văn Thanh. 

- Hà Nội, 2008. - 198 tr. ; 28 cm. + tóm tắt luận án. 

Từ khóa: Luật Dân sự ; Bảo hộ ; Quyền sở hữu trí tuệ ; Chỉ dẫn địa lý ; Bảo hộ nhãn 

hiệu ; Bảo hộ chỉ dẫn địa lý. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 002225-6. 

2. Bảo hộ giống cây trồng theo quy định của công ước quốc tế về bảo hộ giống cây 

trồng mới (công ước UPOV) và pháp luật Việt Nam / Triệu Ánh Hồng ; TS. 

Nguyễn Thái Mai hướng dẫn. - Hà Nội, 2012. - 58 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Việt Nam ; Luật Quốc tế ; Tư pháp quốc tế ; Tư pháp quốc tế ; Sở hữu trí 

tuệ; Bảo hộ giống cây trồng. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVLA 004911. 

3. Bảo hộ kiểu dáng công nghiệp theo pháp luật Việt Nam - Một số vấn đề lý luận 

và thực tiễn / Nguyễn Thị Bích Huệ ; TS. Vũ Thị Hải Yến hướng dẫn. - Hà Nội, 

2011. - 68 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Luật Dân sự ; Việt Nam ; Quyền sở hữu công nghiệp ; Luật Sở hữu trí tuệ ; 

Bảo hộ kiểu dáng công nghiệp. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVLA 004555. 



Thư mục chuyên đề Sở hữu trí tuệ 

 
24 24 

4. Bảo hộ nhãn hiệu hàng hoá của người nước ngoài tại Việt Nam, một số vấn đề 

lý luận và thực tiễn / Vũ Thị Hảo ; ThS. Vũ Thị Phương Lan hướng dẫn. - Hà 

Nội, 2010. - 60 tr. ; 28 cm + file điện tử. 

Từ khóa: Luật Quốc tế ; Tư pháp quốc tế ; Sở hữu công nghiệp ; Nhãn hiệu hàng hoá ; 

Quyền sở hữu công nghiệp ; Bảo hộ ; Luật Sở hữu trí tuệ. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVLA 003751. 

5. Bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng ở Việt Nam - Thực trạng và giải pháp / Phan Thị 

Bảo Ngọc ; ThS. Nguyễn Thị Tuyết hướng dẫn. - Hà Nội, 2012. - 53 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Luật Dân sự ; Việt Nam ; Sở hữu trí tuệ ; Bảo hộ nhãn hiệu ; Nhãn hiệu nổi tiếng. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVLA 005495. 

6. Bảo hộ nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận tại Việt Nam - Một số vấn đề 

lý luận và thực tiễn / Văn Thanh Phương ; TS. Vũ Thị Hải Yến hướng dẫn. - Hà 

Nội, 2012. - 57 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Luật Dân sự ; Việt Nam ; Sở hữu trí tuệ ; Bảo hộ ; Nhãn hiệu ; Bảo hộ nhãn 

hiệu tập thể. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVLA 005498. 

7. Bảo hộ quyền của người biểu diễn - Cơ sở pháp lý, tình hình thực hiện và 

phương hướng nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật / Chu Bích Diệp ; ThS. 

Quản Tuấn An hướng dẫn. - Hà Nội, 2012. - 61 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Luật Dân sự ; Việt Nam ; Sở hữu trí tuệ ; Bảo hộ ; Bảo hộ quyền người biểu 

diễn ; Người biểu diễn. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVLA 005464. 

8. Bảo hộ quyền của nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình - Pháp luật, thực trạng và 

giải pháp / Vũ Thị Thơm ; ThS. Nguyễn Thị Tuyết hướng dẫn. - Hà Nội, 2012. - 

53 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Luật Dân sự ; Việt Nam ; Sở hữu trí tuệ ; Bảo hộ ; Bảo hộ quyền tác giả ; 

Tác giả ; Ghi âm ; Ghi hình. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVLA 005476. 
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9. Bảo hộ quyền sở hữu - Thực trạng và xu hướng hoàn thiện pháp luật / Dương 

Thu Hương ; PGS. TS. Hoàng Thế Liên hướng dẫn. - Hà Nội, 2002. - 111 tr. ; 27 cm. 

Từ khóa: Luật Dân sự ; Việt Nam ; Sở hữu trí tuệ ; Bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp ; 

Sở hữu công nghiệp ; Quyền sở hữu công nghiệp ; Bảo hộ. 

Địa chỉ tài liệu: (1): GVLA 0355 ; (2): DSVLA 1252-3. 

10. Bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với bí mật kinh doanh theo quy định 

của pháp luật sở hữu trí tuệ Việt Nam / Nguyễn Tuấn An ; TS. Vương Thanh 

Thuý hướng dẫn. - Hà Nội, 2012. - 51 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Luật Dân sự ; Việt Nam ; Sở hữu trí tuệ ; Bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp ; 

Sở hữu công nghiệp ; Bí mật kinh doanh. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVLA 005483. 

11. Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với các dấu hiệu hình có chức năng phân biệt 

- Quy định của pháp luật và thực tiễn áp dụng / Nguyễn Thị Ngọc Lan ; TS. Vũ 

Thị Hải Yến hướng dẫn. - Hà Nội, 2012. - 77 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Luật Dân sự ; Việt Nam ; Sở hữu trí tuệ ; Bảo hộ ; Bảo hộ quyền tác giả ; 

Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ ; Dấu hiệu hình thức. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVLA 005487. 

12. Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với hàng nông sản Việt Nam trong điều kiện 

hội nhập kinh tế quốc tế / Nguyễn Đức Lâm ; ThS. Nguyễn Như Quỳnh hướng 

dẫn. - Hà Nội, 2011. - 60 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Luật Dân sự ; Việt Nam ; Kinh tế quốc tế ; Bảo hộ quyền sở hữu ; Nông sản ; 

Quyền sở hữu trí tuệ ; Luật Sở hữu trí tuệ. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVLA 004553. 

13. Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với thông tin bí mật trong pháp luật thương 

mại quốc tế / Nguyễn Thái Mai ; Người hướng dẫn : PGS. TS. Đoàn Năng, TS. 

Vũ Đức Long. - Hà Nội, 2010. - 205 tr. ; 28 cm + Tóm tắt luận án. 

Từ khóa: Việt Nam ; Tư pháp quốc tế ; Sở hữu trí tuệ ; Luật thương mại quốc tế ; Bảo 

hộ ; Quyền sở hữu trí tuệ ; Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ ; Thông tin bí mật. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 003945-6. 



Thư mục chuyên đề Sở hữu trí tuệ 

 
26 26 

14. Bảo hộ quyền tác giả đối với tác phẩm âm nhạc - Thực trạng và giải pháp / Vũ 

Đức Hạnh Quyên ; TS. Phạm Văn Tuyết hướng dẫn. - Hà Nội, 2012. - 65 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Luật Dân sự ; Việt Nam ; Sở hữu trí tuệ ; Quyền tác giả ; Bảo hộ quyền tác 

giả ; Tác phẩm âm nhạc. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVLA 005466. 

15. Bảo hộ quyền tác giả đối với tác phẩm văn học nghệ thuật dân gian / Vũ Thị 

Như Hằng ; TS. Vũ Thị Hải Yến hướng dẫn. - Hà Nội, 2012. - 59 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Luật Dân sự ; Việt Nam ; Sở hữu trí tuệ ; Bảo hộ ; Bảo hộ quyền tác giả ; 

Tác phẩm văn học ; Dân gian. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVLA 005491. 

16. Bảo hộ quyền tác giả tại Việt Nam với việc Việt Nam gia nhập công ước 

Berne/ . - Hà Nội, 2006. - 142 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Luật Dân sự ; Việt Nam ; Quyền tác giả ; Quyền sở hữu trí tuệ ; Bảo hộ 

quyền tác giả. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVLA 006353. 

17. Bảo hộ quyền tác giả trong lĩnh vực xuất bản - Một số vấn đề lý luận và thực 

tiễn / Bùi Nguyễn Hà Anh ; TS. Vũ Thị Hải Yến hướng dẫn. - Hà Nội, 2011. - 62 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Luật Dân sự ; Việt Nam ; Quyền tác giả ; Xuất bản ; Quyền sở hữu trí tuệ ; 

Bảo hộ quyền tác giả ; Luật Sở hữu trí tuệ. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVLA 004559. 

18. Bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan trong lĩnh vực truyền hình / Trần Thị 

Ngà ; TS. Trần Văn Hải hướng dẫn. - Hà Nội, 2012. - 59 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Luật Dân sự ; Việt Nam ; Sở hữu trí tuệ ; Bảo hộ quyền tác giả ; Truyền hình. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVLA 005472. 

19. Bảo hộ sáng chế dược phẩm ở Việt Nam - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn / 

Đặng Thị Vân Anh; TS. Nguyễn Như Quỳnh hướng dẫn. - Hà Nội, 2013. - 100 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Luật Dân sự ; Việt Nam ; Quyền sở hữu trí tuệ ; Bảo hộ sáng chế ; Dược phẩm. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 006311-2. 
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20. Bảo hộ sáng chế liên quan đến dược phẩm theo quy định của Hiệp định 

TRIPS và pháp luật Việt Nam / Lê Thị Bích Thủy ; Người hướng dẫn: PGS. TS. 

Đoàn Năng. - Hà Nội, 2012. - 75 tr. ; 28 cm + file tóm tắt. 

Từ khóa: Việt Nam ; Luật Quốc tế ; Tư pháp quốc tế ; Sở hữu trí tuệ ; Sở hữu công 

nghiệp ; Sáng chế ; Bảo hộ ; Bảo hộ sáng chế ; Dược phẩm. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 005698-9. 

21. Bảo hộ sáng chế trong lĩnh vực dược phẩm tại Việt Nam - Một số vấn đề lý 

luận và thực tiễn / Nguyễn Kiều Oanh ; TS. Trần Văn Hải hướng dẫn. - Hà Nội, 

2012. - 47 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Luật Dân sự ; Việt Nam ; Sở hữu trí tuệ ; Sáng chế ; Độc quyền ; Bảo hộ ; 

Bảo hộ sáng chế ; Dược phẩm ; Độc quyền sáng chế. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVLA 005482. 

22. Bảo hộ slogan - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn / Đào Thị Phương ; TS. 

Phạm Văn Tuyết hướng dẫn. - Hà Nội, 2012. - 53 tr. ; 28 cm. + file tóm tắt. 

Từ khóa: Luật Dân sự ; Việt Nam ; Sở hữu trí tuệ ; Quyền sở hữu công nghiệp ; 

Thương hiệu ; Nhãn hiệu ; Bảo hộ Slogan. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 005537-8. 

23. Bảo hộ sở hữu trí tuệ đối với chỉ dẫn địa lý có yếu tố nước ngoài ở Việt Nam - 

So sánh với một số hệ thống pháp luật trên thế giới / Nguyễn Thị Quỳnh Trang ; 

TS. Nguyễn Hồng Bắc hướng dẫn. - Hà Nội, 2014. - 71 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Việt Nam ; Luật Quốc tế ; Tư pháp quốc tế ; Bảo hộ ; Luật Sở hữu trí tuệ ; 

Chỉ dẫn địa lý. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 006728-9. 

24. Bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu ở Việt Nam - Thực trạng 

và giải pháp / Nguyễn Thị Ly Na ; TS. Nguyễn Minh Tuấn hướng dẫn. - Hà Nội, 

2012. - 70 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Luật Dân sự ; Việt Nam ; Sở hữu trí tuệ ; Sở hữu trí tuệ ; Quyền sở hữu công 

nghiệp ; Luật Sở hữu trí tuệ ; Nhãn hiệu. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVLA 005480. 
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25. Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ bằng biện pháp hình sự - Quy định của pháp luật 

Việt Nam, thực trạng và giải pháp / Trần Văn Khanh ; TS. Phạm Hồng Quất 

hướng dẫn. - Hà Nội, 2012. - 56 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Luật Dân sự ; Việt Nam ; Sở hữu trí tuệ ; Bảo vệ ; Bảo vệ quyền sở hữu trí 

tuệ ; Biện pháp hình sự. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVLA 005468. 

26. Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với tên thương mại bằng biện pháp hành 

chính - Pháp luật Việt Nam, thực trạng và giải pháp / Ngô Thị Hoà ; TS. Phạm 

Hồng Quất hướng dẫn. - Hà Nội, 2012. - 57 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Luật Dân sự ; Việt Nam ; Sở hữu trí tuệ ; Biện pháp hành chính ; Tên thương mại. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVLA 005470. 

27. Bồi thường thiệt hại do hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ - Một số vấn 

đề lý luận và thực tiễn / Ngô Thị Thu Huyền ; TS. Phạm Hồng Quất hướng dẫn. - 

Hà Nội, 2012. - 54 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Luật Dân sự ; Việt Nam ; Sở hữu trí tuệ ; Hợp đồng ; Bồi thường thiệt hại ; 

Bồi thường ; Quyền sở hữu trí tuệ. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVLA 005481. 

28. Bồi thường thiệt hại do hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ theo pháp 

luật sở hữu trí tuệ Việt Nam / Đinh Thị Thuý Vân ; ThS. Kiều Thị Thanh hướng 

dẫn. - Hà Nội, 2011. - 59 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Luật Dân sự ; Việt Nam ; Sở hữu trí tuệ ; Bồi thường thiệt hại ; Quyền sở 

hữu trí tuệ ; Luật Sở hữu trí tuệ. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVLA 004546. 

29. Các biện pháp bảo đảm đầu tư nước ngoài theo quy định pháp luật Việt Nam 

hiện hành / Nguyễn Thị Hằng ; PGS. TS. Nguyễn Trung Tín hướng dẫn. - Hà Nội, 

2011. - 64 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Việt Nam ; Luật Quốc tế ; Tư pháp quốc tế ; Vốn ; Tài sản ; Đầu tư ; Sở hữu 

trí tuệ ; Giải quyết tranh chấp ; Quyền sở hữu trí tuệ ; Bảo đảm đầu tư. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 004092-3. 
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30. Cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến quyền sở hữu công nghiệp / Hồ 

Thanh Thơ ; ThS. Nguyễn Như Quỳnh hướng dẫn. - Hà Nội, 2011. - 56 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Luật Dân sự ; Việt Nam ; Cạnh tranh ; Sở hữu trí tuệ ; Quyền sở hữu trí tuệ ; 

Luật Sở hữu trí tuệ. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVLA 004549. 

31. Chống cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến sở hữu công nghiệp theo 

pháp luật Việt Nam hiện hành / Nguyễn Thị Nhung ; TS. Nguyễn Thị Quế Anh 

hướng dẫn. - Hà Nội, 2012. - 57 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Việt Nam ; Luật Kinh tế ; Doanh nghiệp ; Sở hữu trí tuệ ; Sở hữu công 

nghiệp ; Người tiêu dùng ; Luật Cạnh tranh ; Cạnh tranh khônh lành mạnh. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVLA 005098. 

32. Chuyển giao quyền tác giả, quyền liên quan  - Những vấn đề lý luận, thực tiễn/ 

Phạm Phương Hiền ; ThS. Quản Tuấn An hướng dẫn. - Hà Nội, 2012. - 69 tr. ; 28 cm. 

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

Chuyển giao quyền tác giả. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVLA 005474. 

33. Chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp - Một số vấn đề lý luận 

và thực tiễn / Nguyễn Thị Định ; TS. Nguyễn Như Quỳnh hướng dẫn. - Hà Nội, 

2012. - 51 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Luật Dân sự ; Việt Nam ; Sở hữu trí tuệ ; Sở hữu công nghiệp ; Chuyển 

quyền sử dụng. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVLA 005475. 

34. Cơ sở pháp lý cho việc bảo hộ nhãn hiệu hàng hoá ở Việt Nam / Đỗ Thị Hằng; 

TS. Nguyễn Văn Quyền hướng dẫn. - Hà Nội, 2004. - 115 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Luật Dân sự ; Việt Nam ; Hàng hoá ; Nhãn hiệu hàng hoá ; Bảo hộ ; Quyền 

sở hữu trí tuệ ; Bảo hộ nhãn hiệu hàng hoá. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVLA 002813. 



Thư mục chuyên đề Sở hữu trí tuệ 

 
30 30 

35. Đăng ký bảo hộ sáng chế của tổ chức, cá nhân Việt Nam tại Hoa Kỳ - Thực 

trạng và giải pháp / Vũ Thị Hồng Nhung ; TS. Nguyễn Thái Mai hướng dẫn. - Hà 

Nội, 2014. - 76 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Việt Nam ; Luật Quốc tế ; Tư pháp quốc tế ; Sáng chế ; Bằng sáng chế ; Luật 

Sở hữu trí tuệ ; Bảo hộ sáng chế. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 006726-7. 

36. Đăng ký nhãn hiệu quốc tế theo hệ thống Madrid và một số đề xuất nhằm 

phát huy những ưu điểm của hệ thống này tại Việt Nam / Cù Ngô Ngọc Thịnh ; 

TS. Nguyễn Như Quỳnh hướng dẫn. - Hà Nội, 2012. - 57 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Luật Dân sự ; Việt Nam ; Sở hữu trí tuệ ; Đăng ký nhãn hiệu ; Madrid ; Nhãn 

hiệu quốc tế. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVLA 005499. 

37. Đăng ký quốc tế nhãn hiệu theo hệ thống Madrid / Nguyễn Văn Quyền ; TS. 

Vương Thanh Thúy hướng dẫn. - Hà Nội, 2016. - 60 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận chung về đăng ký quốc tế nhãn hiệu theo hệ 

thống Madrid. Nghiên cứu pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam về đăng ký quốc 

tế nhãn hiệu theo hệ thống Madrid.  

Từ khóa: Việt Nam ; Luật Sở hữu trí tuệ ; Nhãn hiệu ; Đăng ký nhãn hiệu ; Hệ thống 

Madrid ; Đăng ký quốc tế. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 007497-8. 

38. Đánh giá tính tương tự của dấu hiệu được sử dụng làm nhãn hiệu – Một số 

vấn đề lý luận và thực tiễn / Trương Thị Minh Hiền ; TS. Trần Lê Hồng hướng 

dẫn. - Hà Nội, 2016. - 90 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận về đánh giá tính tương tự của dấu hiệu được 

sử dụng làm nhãn hiệu. Nghiên cứu hoạt động đánh giá tính tương tự của dấu hiệu 

được sử dụng làm nhãn hiệu theo quy định của pháp luật Việt Nam và thực tiễn áp dụng.  

Từ khóa: Luật Dân sự ; Sở hữu trí tuệ ; Tính tương tự ; Việt Nam ; Nhãn hiệu ; Dấu hiệu. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 007739-40. 
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39. Đánh giá yếu tố xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của hàng giả trong hoạt động 

của quản lý thị trường / Chu Thị Thu Hương ; TS. Trần Lê Hồng hướng dẫn. - 

Hà Nội, 2006. - 64 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Luật Dân sự ; Việt Nam ; Sở hữu trí tuệ ; Quyền sở hữu trí tuệ ; Hàng giả. 

Địa chỉ tài liệu: (1): GVLA 000784 ; (3): DSVLA 001937, DSVLA 001976-7 

40. Dấu hiệu mang chức năng trong pháp luật về nhãn hiệu - Quy định của pháp 

luật và thực tiễn áp dụng tại Hoa Kỳ, châu Âu và Việt Nam / Vương Thanh 

Thuý; Người hướng dẫn: GS. TS. Christina Moell, TS. Phùng Trung Tập. - Hà 

Nội, 2011. - 311 tr. ; 28 cm. + tóm tắt luận án. 

Từ khóa: Luật Dân sự ; Việt Nam ; Hoa kỳ ; Châu Âu ; Quyền sở hữu trí tuệ ; Nhãn hiệu. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVLA 004038. 

41. Điều kiện bảo hộ đối với nhãn hiệu theo quy định của pháp luật sở hữu trí tuệ 

Việt Nam / Nguyễn Hoài Thương ; ThS. Nguyễn Như Quỳnh hướng dẫn. - Hà 

Nội, 2010. - 57 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Luật Dân sự ; Việt Nam ; Hàng hóa ; Bảo hộ ; Luật Sở hữu trí tuệ ; Nhãn 

hiệu ; Bảo hộ đối với nhãn hiệu. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVLA 003550. 

42. Điều kiện bảo hộ kiểu dáng công nghiệp theo quy định của Luật Sở hữu trí 

tuệ Việt Nam / Đào Hoàng Phương ; TS. Vương Thanh Thuý hướng dẫn. - Hà 

Nội, 2012. - 51 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Luật Dân sự ; Việt Nam ; Sở hữu trí tuệ ; Bảo hộ ; Bảo hộ kiểu dáng công nghiệp. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVLA 005478. 

43. Điều kiện bảo hộ nhãn hiệu - So sánh pháp luật CHXHCN Việt Nam với pháp 

luật CHDCND Lào / Sengdeuan Pradichith ; TS. Vương Thanh Thúy hướng dẫn. 

- Hà Nội, 2015. - 71 tr. : minh họa ; 28 cm. + file tóm tắt. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề khái quát về nhãn hiệu và điều kiện bảo hộ nhãn 

hiệu. Phân tích các quy định của pháp luật sở hữu trí tuệ Lào và Việt Nam về điều kiện 

bảo hộ nhãn hiệu.  

Từ khóa: Việt Nam ; Lào ; Luật Sở hữu trí tuệ ; Nhãn hiệu ; Bảo hộ nhãn hiệu. 
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Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 007014-5. 

44. Điều kiện bảo hộ nhãn hiệu theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam / 

Nguyễn Thị Hà ; ThS. Nguyễn Thị Tuyết hướng dẫn. - Hà Nội, 2011. - 78 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Luật Dân sự ; Việt Nam ; Bảo hộ ; Luật Sở hữu trí tuệ ; Bảo hộ nhãn hiệu ; 

Quyền sở hữu công nghiêp. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVLA 004556. 

45. Điều kiện bảo hộ quyền tác giả theo quy định của pháp luật sở hữu trí tuệ 

Việt Nam / Nguyễn Thị Hồng Nhung ; TS. Nguyễn Minh Tuấn hướng dẫn. - Hà 

Nội, 2012. - 55 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Luật Dân sự ; Việt Nam ; Sở hữu trí tuệ ; Quyền tác giả ; Bảo hộ quyền tác giả. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVLA 005486. 

46. Điều kiện bảo hộ sáng chế theo quy định của pháp luật sở hữu trí tuệ Việt 

Nam / Mai Thị Liên ; TS. Trần Văn Hải hướng dẫn. - Hà Nội, 2012. - 58 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Luật Dân sự ; Việt Nam ; Sở hữu trí tuệ ; Bảo hộ quyền tác giả ; Bảo hộ sáng chế. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVLA 005490. 

47. Điều kiện bảo hộ tên thương mại theo pháp luật Việt Nam - Một số vấn đề lý 

luận và thực tiễn / Nguyễn Thanh Vân Hằng ; TS. Nguyễn Như Quỳnh hướng 

dẫn. - Hà Nội, 2012. - 52 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Luật Dân sự ; Việt Nam ; Sở hữu trí tuệ ; Bảo hộ ; Bảo hộ tên thương mại ; 

Nhãn hiệu ; Chỉ dẫn địa lý. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVLA 005477. 

48. Đổi mới và hoàn thiện cơ chế điều chính pháp luật về bảo hộ quyền sở hữu trí 

tuệ trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam / Lê Xuân Thảo ; Người hướng dẫn: 

PGS. TS.Trần Ngọc Đường, PTS. Đoàn Năng. - Hà Nội, 1996. - 186 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Luật Dân sự ; Việt Nam ; Kinh tế thị trường ; Sở hữu trí tuệ ; Quyền sở hữu 

trí tuệ ; Cơ chế điều chỉnh pháp luật. 

Địa chỉ tài liệu: (1): GVLA 000441. 
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49. Enforcement of intellectual property rights under TRIPS agreement and 

compare with Vietnamese law / Vu Thi Hong Yen ; Supervisors : Dr. Bui Xuan 

Nhu, Prof. Hans Henrik Lidgard. - Hà Nội, 2004. - 59 p. ; 27 cm. 

Từ khóa: Việt Nam ; Tư pháp quốc tế ; Luật So sánh ; Sở hữu trí tuệ ; Quyền sở hữu trí tuệ. 

Địa chỉ tài liệu: (1): GVLA 000601 ; (1): DSVLA 001649. 

50. Giám định sở hữu trí tuệ - Những vấn đề lý luận và thực tiễn / Hoàng Thị 

Quỳnh Anh ; ThS. Nguyễn Như Quỳnh hướng dẫn. - Hà Nội, 2010. - 50 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Luật Dân sự ; Việt Nam ; Sở hữu trí tuệ ; Giám định ; Giám định sở hữu trí tuệ. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVLA 003589. 

51. Giám định sở hữu trí tuệ - Những vấn đề lý luận và thực tiễn / Nguyễn Thị 

Ngân ; TS. Phạm Văn Tuyết hướng dẫn. - Hà Nội, 2012. - 50 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Luật Dân sự ; Việt Nam ; Sở hữu trí tuệ ; Sở hữu trí tuệ. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVLA 005489. 

52. Hiệp định về các khía cạnh liên quan đến thương mại của quyền sở hữu trí 

tuệ (hiệp định Trips) với vấn đề bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp và việc thực thi 

tại Việt Nam / Nguyễn Minh Thu ; TS. Vũ Đức Long hướng dẫn. - Hà Nội, 2012. - 

58 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Việt Nam ; Luật Quốc tế ; Tư pháp quốc tế ; Thương mại ; Quyền sở hữu 

công nghiệp ; Bảo hộ ; Quyền sở hữu trí tuệ. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVLA 004900. 

53. Hợp đồng li - xăng trong pháp luật dân sự Việt Nam / Phạm Văn khánh ; TS. 

Bùi Đăng Hiếu hướng dẫn. - Hà Nội, 2006. - 70 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Luật Dân sự ; Việt Nam ; Sở hữu trí tuệ ; Hợp đồng li xăng ; Li xăng. 

Địa chỉ tài liệu: (1): GVLA 000735 ; (1): DSVLA 001811. 

54. Hợp đồng sử dụng tác phẩm theo qui định của Bộ luật Dân sự / Lê Đình Nghị; 

TS. Đinh Văn Thanh hướng dẫn. - Hà Nội, 2002. - 109 tr. ; 27 cm. 

Từ khóa: Luật Dân sự ; Việt Nam ; Bộ luật Dân sự ; Sở hữu trí tuệ ; Quyền tác giả ; 

Quyền sở hữu trí tuệ ; Nhuận bút ; Hợp đồng sử dụng tác phẩm ; Thù lao. 

Địa chỉ tài liệu: (1): GVLA 0348 ; (1): DSVLA 1220. 
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55. Hủy bỏ hiệu lực giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu - Thực trạng và giải 

pháp / Phạm Minh Huyền ; TS. Vũ Thị Hải Yến hướng dẫn. - Hà Nội, 2013. - 70 

tr. ; 28 cm. + file tóm tắt. 

Từ khóa: Luật Dân sự ; Việt Nam ; Quyền sở hữu công nghiệp ; Luật Sở hữu trí tuệ ; 

Nhãn hiệu ; Giấy chứng nhận nhãn hiệu. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 006206-7. 

56. Implementing the agreement on trade-related aspects of intellectual property 

ringhts in Vietnam / Kieu Thi Thanh ; Prof. Neil Andrews supervise. - Australia, 

2014. - 448 p. : ill ; 28 cm. 

Từ khóa: Luật Dân sự ; Việt Nam ; Sở hữu trí tuệ ; Quyền sở hữu trí tuệ ; Hiệp định TRIPS. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVLA 006993. 

57. Kinh nghiệm bảo hộ chỉ dẫn địa lý đối với vải thiều Thanh Hà / Phí Thị Ngọc 

Ánh ; TS. Nguyễn Như Quỳnh hướng dẫn. - Hà Nội, 2012. - 48 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Luật Dân sự ; Việt Nam ; Sở hữu trí tuệ ; Bảo hộ chỉ dẫn địa lý ; Thanh Hà ; Vải thiều. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVLA 005479. 

58. Le droit de la marque dans les respectives de l'intégration à l'OMC: Etudes 

comparatives en droit vietnamien et en droit français / Nguyen Thi Tu Anh ; Sous 

la direction de : Do Van Dai, Daniel Paul Keller. - Hanoi, 2005. - 119 p. ; 28 cm. 

Từ khóa: Việt Nam ; Tư pháp quốc tế ; Pháp ; Sở hữu trí tuệ ; Sở hữu công nghiệp ; 

Nhãn hiệu hàng hóa ; Quyền sở hữu công nghiệp ; Quan hệ pháp luật dân sự. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVLA 005847. 

59. Le droit des marques dans le processus d'intégration du Vietnam au système 

du commerce multilatéral / Dong Xuan Dam ; Daniel Paul Keller Sous la 

direction de. - Hà Nội, 2002. - 97 p. ; 28 cm. 

Từ khóa: Tư pháp quốc tế ; Sở hữu trí tuệ ; Sở hữu công nghiệp ; Nhãn hiệu hàng hóa. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVLA 005837. 

60. Le transfert de technologie dans les projets d'investissements étrangers au 

Vietnam : Les restrictions et enjeux juridiques / Phan Quoc Nguyen ; Sous la 

direction de : Vu Chi Loc, Daniel Keller. - Hanoi, 2003. - 102 p. ; 28 cm. 
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Từ khóa: Việt Nam ; Luật Kinh tế ; Đầu tư ; Luật Thương mại ; Sở hữu trí tuệ ; Luật Đầu tư. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVLA 005835. 

61. Li-xăng có yếu tố nước ngoài đối với nhãn hiệu - Một số vấn đề lý luận và 

thực tiễn / Đinh Đồng Vang ; ThS. Vũ Thị Phương Lan hướng dẫn. - Hà Nội, 

2011. - 60 tr. ; 288 cm. 

Từ khóa: Luật Quốc tế ; Tư pháp quốc tế ; Sở hữu trí tuệ ; Sở hữu công nghiệp ; 

Quyền sở hữu công nghiệp ; Quan hệ pháp luật dân sự ; Nhãn hiệu. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 004078-9. 

62. Một số vấn đề lý luận về nguyên tắc cân bằng lợi ích trong việc bảo hộ sáng 

chế dược phẩm / Hoàng Thị Ngọc ; ThS. Phạm Ngọc Hằng hướng dẫn. - Hà Nội, 

2012. - 66 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Luật Dân sự ; Việt Nam ; Sở hữu trí tuệ ; Bảo hộ ; Bảo hộ sáng chế ; Dược phẩm. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVLA 005493. 

63. Một số vấn đề về bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu nổi tiếng 

tại Việt Nam / Đặng Thị Thu Hiền ; TS. Vũ Thị Hải Yến hướng dẫn. - Hà Nội, 

2010. - 61 tr. ; 28 cm. + file điện tử. 

Từ khóa: Luật Dân sự ; Việt Nam ; Sở hữu trí tuệ ; Sở hữu công nghiệp ; Quyền sở 

hữu công nghiệp ; Quyền sở hữu trí tuệ. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVLA 003594. 

64. Một số vấn đề về bảo hộ quyền tác giả trong môi trường internet / Phong Thị 

Lan ; TS. Phạm Văn Tuyết hướng dẫn. - Hà Nội, 2012. - 52 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Luật Dân sự ; Việt Nam ; Sở hữu trí tuệ ; Internet ; Bảo hộ quyền tác giả. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVLA 005467. 

65. Một số vấn đề về bảo hộ sáng chế đối với dược phẩm trong Hiệp định đối tác 

kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương (Hiệp định TPP) / Nguyễn Anh Hiếu ; 

TS. Nguyễn Như Quỳnh hướng dẫn. - Hà Nội, 2016. - 56 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày khái quát về bảo hộ sáng chế đối với dược phẩm và Hiệp định 

TPP. Nghiên cứu một số quy định của Hiệp định TPP về bảo hộ sáng chế đối với dược 
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phẩm. Đánh giá tác động của quy định về bảo hộ sáng chế dược phẩm trong Hiệp định 

TPP đối với Việt Nam. 

Từ khóa: Việt Nam ; Sở hữu trí tuệ ; Bảo hộ sáng chế ; Dược phẩm ; Hiệp định TPP. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 007495-6. 

66. Một số vấn đề về quyền tác giả trong Bộ luật Dân sự Việt Nam / Kiều Thanh ; 

TS. Hoàng Thế Liên hướng dẫn. - Hà Nội, 1999. - 103 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Luật Dân sự ; Việt Nam ; Tác phẩm ; Sở hữu trí tuệ ; Quyền tác giả ; Quyền 

chủ sở hữu. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DGVLA0184 ; (1): DSVLA1095. 

67. Nhãn hiệu có khả năng phân biệt thông qua quá trình sử dụng dưới góc độ so 

sánh pháp luật Việt Nam với pháp luật liên minh châu Âu và Hoa Kỳ / Đàm Thị 

Diễm Hạnh ; Người hướng dẫn  : GS. Hans Henrik Lidgard, TS. Phạm Văn 

Tuyết. - Hà Nội, 2009. - 77 tr. ; 28 cm + tóm tắt luận văn. 

Từ khóa: Mỹ ; Luật So sánh ; Sở hữu trí tuệ ; Liên minh châu Âu ; Luật Sở hữu trí tuệ ; Nhãn hiệu. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVLA 002972. 

68. Những dấu hiệu không được bảo hộ là nhãn hiệu theo quy định của pháp luật 

sở hữu trí tuệ Việt Nam / Dương Thị Thanh Hà ; TS. Vũ Thị Hải Yến hướng dẫn. 

- Hà Nội, 2012. - 62 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Luật Dân sự ; Việt Nam ; Sở hữu trí tuệ ; Bảo hộ ; Nhãn hiệu ; Bảo hộ nhãn hiệu. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVLA 005492. 

69. Những dấu hiệu không được bảo hộ là nhãn hiệu theo quy định của pháp luật 

sở hữu trí tuệ Việt Nam - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn / Nguyễn Kiều Oanh; 

TS. Trần Lê Hồng hướng dẫn. - Hà Nội, 2014. - 72 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày tổng quan về bảo hộ nhãn hiệu và những dấu hiệu không được bảo 

hộ là nhãn hiệu. Nghiên cứu những dấu hiệu không được bảo hộ là nhãn hiệu theo 

pháp luật Việt Nam và thực tiễn áp dụng.  

Từ khóa: Luật Dân sự ; Việt Nam ; Luật Sở hữu trí tuệ ; Nhãn hiệu ; Bảo hộ nhãn hiệu. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 006742-3. 
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70. Những thách thức đặt ra đối với bảo hộ sáng chế tại Việt Nam trong Hiệp 

định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) / Hoàng Thị Thùy Linh ; ThS. Hoàng 

Thị Hải Yến hướng dẫn. - Hà Nội, 2016. - 76 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận về sáng chế, bảo hộ sáng chế trong Hiệp định TPP. 

Nghiên cứu những thách thức đặt ra đối với bảo hộ sáng chế theo quy định của TPP. 

Đưa ra một số khuyến nghị nâng cao hiệu quả bảo hộ sáng chế ở Việt Nam trong bối 

cảnh gia nhập TPP. 

Từ khóa: Việt Nam ; Luật Sở hữu trí tuệ ; Bảo hộ sáng chế ; Hiệp định TPP. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 007503-4. 

71. Những vấn đề pháp lý về bảo hộ chỉ dẫn địa lý theo hiệp định Trips và pháp 

luật Việt Nam / Nguyễn Thị Quỳnh Trang ; TS. Bùi Xuân Nhự hướng dẫn. - Hà 

Nội, 2012. - 65 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Việt Nam ; Luật Quốc tế ; Tư pháp quốc tế ; Sở hữu trí tuệ ; Bảo hộ ; Quyền 

sở hữu trí tuệ ; Chỉ dẫn địa lý. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVLA 004905. 

72. Nội dung quyền tác giả theo pháp luật sở hữu trí tuệ Việt Nam / Nguyễn Thị 

Lam ; TS. Vũ Thị Hải Yến hướng dẫn. - Hà Nội, 2012. - 56 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Luật Dân sự ; Việt Nam ; Sở hữu trí tuệ ; Quyền tác giả ; Bảo hộ ; Bảo hộ 

quyền tác giả. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVLA 005469. 

73. Pháp luật bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ trong hoạt động nhượng quyền thương 

mại / Đỗ Phương Thảo ; PGS. TS. Trần Ngọc Dũng hướng dẫn. - Hà Nội, 2012. - 

73 tr. ; 28 cm. + file tóm tắt. 

Từ khóa: Việt Nam ; Luật Kinh tế ; Sở hữu trí tuệ ; Bảo hộ ; Bảo hộ quyền sở hữu trí 

tuệ ; Nhượng quyền thương mại. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 005650-1. 

74. Pháp luật quốc tế về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với phần mềm máy tính 

và kinh nghiệm áp dụng cho pháp luật Việt Nam / Nguyễn Tuấn Dũng ; TS. Vũ 

Thị Phương Lan. - Hà Nội, 2014. - 71 tr. ; 28 cm. 
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Từ khóa: Việt Nam ; Luật Quốc tế ; Tư pháp quốc tế ; Bảo hộ ; Quyền sở hữu trí tuệ ; 

Luật Sở hữu trí tuệ ; Phần mềm máy tính. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 006730-1. 

75. Pháp luật về hợp đồng nhượng quyền thương mại ở Việt Nam / Nguyễn Thu 

Phương ; TS. Nguyễn Thị Yến hướng dẫn. - Hà Nội, 2012. - 57 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Việt Nam ; Luật Kinh tế ; Cạnh tranh ; Luật Thương mại ; Hợp đồng ; 

Quyền sở hữu trí tuệ ; Nhượng quyền thương mại. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVLA 005035. 

76. Pháp luật về quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến cạnh tranh - Những vấn đề lý 

luận và thực tiễn / Nguyễn Thị Thu ; TS. Nguyễn Thanh Tâm hướng dẫn. - Hà 

Nội, 2009. - 71 tr. ; 28 cm. + tóm tắt luận văn. 

Từ khóa: Việt Nam ; Luật Kinh tế ; Cạnh tranh ; Quyền sở hữu trí tuệ ; Luật Cạnh tranh. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 002943-4. 

77. Quản lý tập thể quyền tác giả đối với tác phẩm âm nhạc ở Việt Nam - Thực 

trạng và giải pháp / Nguyễn Thị Xuân ; TS. Trần Văn Hải hướng dẫn. - Hà Nội, 

2012. - 60 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Luật Dân sự ; Việt Nam ; Sở hữu trí tuệ ; Quyền tác giả ; Tác phẩm âm nhạc. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVLA 005465. 

78. Quyền bí mật đời tư theo qui định của pháp luật dân sự Việt Nam / Lê Đình 

Nghị ; Người hướng dẫn: TS. Bùi Đăng Hiếu, PGS. TS. Hà Thị Mai Hiên. - Hà 

Nội, 2008. - 181 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Luật Dân sự ; Việt Nam ; Sở hữu trí tuệ ; Bí mật đời tư ; Quyền nhân thân ; 

Quyền bí mật đời tư. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 002963-4. 

79. Quyền của chủ sở hữu nhãn hiệu theo quy định của pháp luật sở hữu trí tuệ 

Việt Nam / Đinh, Đồng Vang ; TS. Vũ Thị Hải Yến hướng dẫn. - Hà Nội, 2013. - 

72 tr. ; 28 cm. + file tóm tắt. 

Từ khóa: Luật Dân sự ; Việt Nam ; Sở hữu trí tuệ ; Quyền sở hữu công nghiệp ; Luật 

Sở hữu trí tuệ ; Nhãn hiệu ; Chủ sở hữu nhãn hiệu. 
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Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 006208-9 

80. Quyền của người biểu diễn - Quy định của pháp luật và thực tiễn áp dụng / 

Lê Thị Uyên ; Hoàng Thị Thanh Hoa hướng dẫn. - Hà Nội, 2016. - 60 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận chung về quyền của người biểu diễn. Nghiên 

cứu các quy định pháp luật và một số vụ việc điển hình về bảo hộ quyền của người 

biểu diễn. 

Từ khóa: Việt Nam ; Luật Sở hữu trí tuệ ; Quyền của người biểu diễn ; Người biểu diễn. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 007489-90. 

81. Quyền của người biểu diễn, quy định của pháp luật và thực tiễn áp dụng / 

Trần Thị Phương Thu ; ThS. Nguyễn Như Quỳnh hướng dẫn. - Hà Nội, 2011. - 60 

tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Luật Dân sự ; Việt Nam ; Sở hữu trí tuệ ; Quyền sở hữu trí tuệ ; Luật Sở hữu 

trí tuệ ; Quyền của người biểu diễn. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVLA 004548. 

82. Quyền sở hữu trí tuệ trong nhập khẩu song song - Một số vấn đề lý luận và 

thực tiễn ở Việt Nam / Lê Nguyễn Trà My ; TS. Nguyễn Như Quỳnh hướng dẫn. - 

Hà Nội, 2015. - 81 tr. ; 28 cm. + file tóm tắt. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận về quyền sở hữu trí tuệ trong nhập khẩu song 

song. Nghiên cứu thực trạng những quy định của pháp luật và thực tiễn xử lý vụ việc 

liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ trong nhập khẩu song song ở Việt Nam. 

Từ khóa: Luật Dân sự ; Việt Nam ; Sở hữu trí tuệ ; Quyền sở hữu trí tuệ ; Nhập khẩu song song. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 007240-1. 

83. Quyền sử dụng sáng chế và những giới hạn của quyền sử dụng sáng chế theo 

pháp luật sở hữu trí tuệ Việt Nam / Nguyễn Thhị Tuyết Nhung ; TS. Vũ Thị Hải 

Yến hướng dẫn. - Hà Nội, 2014. - 80 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Luật Dân sự ; Việt Nam ; Sáng chế ; Quyền sở hữu công nghiệp ; Luật Sở 

hữu trí tuệ ; Bảo hộ sáng chế ; Quyền sử dụng sáng chế. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 006546-7. 
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84. Quyền tác giả đối với phần mềm máy tính một số vấn đề lý luận và thực tiễn / 

Phạm Minh Sơn ; TS. Bùi Đăng Hiếu hướng dẫn. - Hà Nội, 2006. - 70 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Luật Dân sự ; Việt Nam ; Quyền tác giả ; Quyền sở hữu trí tuệ ; Phần mềm máy tính. 

Địa chỉ tài liệu: (1): GVLA 000737 ; (1): DSVLA 001810. 

85. Quyền tác giả đối với tác phẩm phái sinh ở Việt Nam - Thực trạng và giải 

pháp / Võ Thị Lan Hương ; TS. Vũ Thị Hải Yến hướng dẫn. - Hà Nội, 2012. – 62 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Luật Dân sự ; Việt Nam ; Sở hữu trí tuệ ; Quyền tác giả ; Tác phẩm tái sinh. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVLA 005497. 

86. Quyền tác giả đối với tác phẩm sân khấu - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn / 

Phạm Thị Thương ; TS Hoàng Ngọc Thỉnh hướng dẫn. - Hà Nội, 2007. - 70 tr. ; 28 cm. 

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

tuệ ; Tác phẩm sân khấu. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 002062-3. 

87. Quyền tác giả đối với tác phẩm viết trong pháp luật dân sự Việt Nam - Một số 

vấn đề lý luận và thực tiễn / Trần Thị Thanh Bình ; PGS. TS. Đinh Văn Thanh 

hướng dẫn. - Hà Nội, 2005. - 78 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Luật Dân sự ; Việt Nam ; Tài sản ; Bộ luật Dân sự ; Sở hữu trí tuệ ; Quyền 

tài sản ; Quyền tác giả ; Quyền nhân thân ; Tác phẩm viết. 

Địa chỉ tài liệu: (1): GVLA 000639 ; (1): DSVLA 001744. 

88. Special trade marks - Legislation and the situation in the European 

Community / Nguyen Nhu Quynh ; Pro. Hans Henrik Ligard supervisor. - Lund, 

2002. - 53 p. ; 28 cm. 

Từ khóa: Luật Dân sự ; Sở hữu trí tuệ ; Nhãn hiệu hàng hoá ; Quyền sở hữu trí tuệ ; 

Nhãn hiệu hàng hoá đặc biệt. 

Địa chỉ tài liệu: (1): GVLA 000692. 

89. Sự chống lấn quyền trong bảo hộ kiểu dáng công nghiệp và tác phẩm mỹ 

thuật ứng dụng ở Việt Nam - Thực trạng và giải pháp hoàn thiện / Nguyễn Thị 

Tuyết Nhung ; TS. Lê Ngọc Lâm hướng dẫn. - Hà Nội, 2012. - 56 tr. ; 28 cm. 
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Từ khóa: Luật Dân sự ; Việt Nam ; Sở hữu trí tuệ ; Bảo hộ ; Bảo hộ kiểu dáng công 

nghiệp ; Kiểu dáng công nghiệp ; Lấn quyền ; Tác phẩm mỹ thuật. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVLA 005463 

90. Sự giao thoa giữa cơ chế bảo hộ tác phẩm mỹ thuật ứng dụng với bảo hộ kiểu 

dáng công nghiệp và nhãn hiệu / Nguyễn Phan Diệu Linh ; TS. Vũ Thị Hải Yến 

hướng dẫn. - Hà Nội, 2015. - 80 tr. : minh họa ; 28 cm. + file tóm tắt. 

Tóm tắt: Trình bày khái quát về sự giao thoa giữa cơ chế bảo hộ tác phẩm mỹ thuật 

ứng dụng với bảo hộ kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu. Phân tích các quy định của 

pháp luật Việt Nam và một số quốc gia. 

Từ khóa: Luật Dân sự ; Việt Nam ; Trung Quốc ; Mỹ ; Sở hữu trí tuệ ; Bảo hộ kiểu 

dáng công nghiệp ; Bảo hộ nhãn hiệu ; Bảo hộ tác phẩm mỹ thuật ứng dụng. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 007226-7. 

91. The implementation of international treaties on patent protection in Vietnam 

/ Le Thi Anh Dao ; Supervisors: Dr. Bui Dang Hieu, Prof. Han Henrik Lidgard. - 

Hà Nội, 2004. - 49 p. ; 27 cm. 

Từ khóa: Luật Dân sự ; Việt Nam ; Sở hữu trí tuệ ; Sáng chế ; Quyền sở hữu trí tuệ ; 

Bảo hộ sáng chế ; Sở hữu công nhiệp. 

Địa chỉ tài liệu: (1): GVLA 000593 ; (2): DSVLA 001657, DSVLA 002914. 

92. The issue of "functionnality" in trademark law - theory and practices in the 

United States, in the European Union and in Viet Nam / Vuong Thanh Thuy ; 

Supervisors: Prof.Dr. Christina Moell, Dr. Phung Trung Tap. - Ha Noi, 2011. - 

228 tr. ; 28 cm. + Tóm tắt luận án. 

Từ khóa: Luật Dân sự ; Việt Nam ; Hoa Kỳ ; Sở hữu trí tuệ ; Quyền sở hữu trí tuệ ; Nhãn hiệu. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVLA 004039. 

93. Thực thi quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu bằng biện pháp hành 

chính / Trần Thị Hồng Nhung ; TS. Vũ Thị Hải Yến hướng dẫn. - Hà Nội, 2015. - 

83 tr. ; 28 cm. + file tóm tắt. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận về thực thi quyền sở hữu công nghiệp đối với 

nhãn hiệu bằng biện pháp hành chính. Phân tích thực trạng pháp luật Việt Nam về thực 
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thi quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu bằng biện pháp hành chính và thực 

tiễn thi hành. 

Từ khóa: Sở hữu công nghiệp ; Quyền sở hữu công nghiệp ; Luật Sở hữu trí tuệ ; Nhãn 

hiệu ; Biện pháp hành chính. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 007098-9. 

94. Thực thi quyền sở hữu công nghiệp ở Việt Nam trước những yêu cầu hội 

nhập WTO / Đặng Thị Hoài Thu ; TS. Lê Mai Anh hướng dẫn. - Hà Nội, 2006. - 

70 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Luật Dân sự ; Việt Nam ; Sở hữu công nghiệp ; Quyền sở hữu công nghiệp ; 

Quyền sở hữu trí tuệ. 

Địa chỉ tài liệu: (1): GVLA 000736 ; (1): DSVLA 001784. 

95. Thực thi quyền sở hữu trí tuệ bằng biện pháp kiểm soát hàng hóa xuất khẩu, 

nhập khẩu tại Cục hải quan tỉnh Lào Cai - Thực trạng và giải pháp / Phí Đình 

Mạnh ; TS. Nguyễn Như Quỳnh hướng dẫn. - Hà Nội, 2014. - 69 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Luật Dân sự ; Hàng hóa ; Sở hữu trí tuệ ; Xuất khẩu ; Sở hữu công nghiệp ; 

Nhập khẩu ; Quyền sở hữu trí tuệ ; Lào Cai. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 006368-9. 

96. Thực thi quyền sở hữu trí tuệ tại biên giới của cơ quan hải quan Việt Nam / 

Trần Thị Thu Vân ; PGS. TS. Đoàn Năng hướng dẫn. - Hà Nội, 2011. - 70 tr. ; 28 

cm + file tóm tắt. 

Từ khóa: Luật Quốc tế ; Sở hữu trí tuệ ; Hải quan ; Biên giới ; Quyền sở hữu trí tuệ. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 004628-9. 

97. Thực thi quyền sở hữu trí tuệ theo hiệp định TRIPS/ WTO trong mối tương 

quan so sánh với pháp luật Việt Nam / Vũ Thị Hồng Yến ; Người hướng dẫn khoa 

học : TS. Bùi Xuân Nhự, Prof. Hans Henrik Lidgard. - Hà Nội, 2004. - 99 tr. ; 27 cm. 

Từ khóa: Việt Nam ; Tư pháp quốc tế ; Luật So sánh ; Sở hữu trí tuệ ; Quyền sở hữu trí tuệ. 

Địa chỉ tài liệu: (1): GVLA 000587 ; (1): DSVLA 001627. 

98. Thực tiễn bảo hộ quyền sở hữu nhãn hiệu hàng hoá ở Việt Nam / Dương Thị 

Cẩm Vân ; ThS. Nguyễn Thị Tuyết hướng dẫn. - Hà Nội, 2011. - 82 tr. ; 28 cm. 



Thư mục chuyên đề Sở hữu trí tuệ 

 
43 43 

Từ khóa: Luật Dân sự ; Việt Nam ; Sở hữu công nghiệp ; Bảo hộ quyền sở hữu ; Nhãn 

hiệu hàng hoá ; Quyền sở hữu công nghiệp ; Luật Sở hữu trí tuệ ; Sở hữu trí tụê. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVLA 004547. 

99. Thực trạng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu trên địa bàn 

tỉnh Nghệ An / Nguyễn Thị Thu Na ; TS. Lê Ngọc Lâm hướng dẫn. - Hà Nội, 

2012. - 70 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Luật Dân sự ; Việt Nam ; Sở hữu trí tuệ ; Bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp ; 

Sở hữu công nghiệp ; Nghệ An ; Bảo hộ ; Nhãn hiệu. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVLA 005485. 

100. Thực trạng xâm phạm quyền đối với kiểu dáng công nghiệp ở Việt Nam hiện 

nay / Đinh Thị An ; TS. Lê Ngọc Lâm hướng dẫn. - Hà Nội, 2012. - 53 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Luật Dân sự ; Việt Nam ; Sở hữu trí tuệ ; Sở hữu công nghiệp ; Quyền sở 

hữu công nghiệp ; Kiểu dáng công nghiệp. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVLA 005471. 

101. Tìm hiểu quy định pháp luật về điều kiện bảo hộ sáng chế / Hoàng Thị Lan ; 

TS. Kiều Thị Thanh hướng dẫn. - Hà Nội, 2016. - 51 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày khái niệm chung về quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế. 

Nghiên cứu quy định của pháp luật Việt Nam và một số quốc gia như Hoa Kỳ, Nhật 

Bản và Liên minh châu Âu về điều kiện bảo hộ sáng chế. 

Từ khóa: Việt Nam ; Mỹ ; Nhật Bản ; EU ; Quyền sở hữu công nghiệp ; Luật Sở hữu 

trí tuệ ; Bảo hộ sáng chế. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 007483-4. 

102. Tìm hiểu quy định pháp luật về nhãn hiệu nổi tiếng ở Việt Nam và trên thế 

giới / Phạm Mạnh Hùng ; Kiều Thị Thanh hướng dẫn. - Hà Nội, 2016. - 57 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày khái niệm chung về nhãn hiệu và nhãn hiệu nổi tiếng. Nghiên cứu 

chế độ bảo hộ đặc biệt đối với nhãn hiệu nổi tiếng ở Việt Nam và trên thế giới. Giới 

thiệu, phân tích và đánh giá một số vụ tranh chấp điển hình về nhãn hiệu nổi tiếng ở trong nước. 

Từ khóa: Việt Nam ; Thế giới ; Sở hữu trí tuệ ; Nhãn hiệu ; Bảo hộ nhãn hiệu ; Nhãn 

hiệu nổi tiếng. 
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Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 007505-6. 

103. 'Use" - a useful concept in trade mark law: comparing Vietnamese, EU and 

US law / Dam Thi Diem Hanh;  Hans Henrik Lidgard, Pham Van Tuyet. - H., 

2009. - 56 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Mỹ ; Luật so sánh ; Sở hữu trí tuệ ; Liên minh châu Âu ; Luật Sở hữu trí tuệ ; Nhãn hiệu. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVLA 002973. 

104. Vấn đề bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với phần mềm máy tính có yếu tố 

nước ngoài ở Việt Nam hiện nay / Nguyễn Tuấn Dũng ; TS. Nguyễn Hồng Bắc 

hướng dẫn. - Hà Nội, 2012. - 66 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Việt Nam ; Luật Quốc tế ; Tư pháp quốc tế ; Sở hữu trí tuệ ; Bảo hộ ; Quyền 

sở hữu trí tuệ ; Phần mềm máy tính. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVLA 004890. 

105. Vấn đề thực thi quyền sở hữu trí tuệ có yếu tố nước ngoài của lực lượng 

Công an nhân dân Việt Nam trong giai đoạn hiện nay / Nguyễn Vĩnh Diện ; 

Người hướng dẫn: PGS. TS. Phùng Thế Vắc, PGS. TS. Hoàng Phước Hiệp. - Hà 

Nội, 2014. - 175 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Việt Nam ; Việt Nam ; Tư pháp quốc tế ; Quyền dân sự ; Công an ; Quyền 

sở hữu trí tuệ. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVLA 006327. 

106. Xác lập quyền đối với chỉ dẫn địa lý - Những vấn đề lí luận và thực tiễn / 

Nguyễn Thị Thuỳ Tuấn ; TS. Phạm Văn Tuyết hướng dẫn. - Hà Nội, 2012. - 54 tr.; 28 cm. 

Từ khóa: Luật Dân sự ; Việt Nam ; Sở hữu trí tuệ ; Sở hữu công nghiệp ; Chỉ dẫn địa lý. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVLA 005494. 

107. Xác lập quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu - So sánh pháp luật sở 

hữu trí tuệ Lào và Việt Nam / Bounkham Chanthamangly ; TS. Vũ Thị Hải Yến 

hướng dẫn. - Hà Nội, 2015. - 68 tr. ; 28 cm. + file tóm tắt. 

Tóm tắt: Trình bày khái quát về nhãn hiệu và xác lập quyền sở hữu công nghiệp đối 

với nhãn hiệu. Nghiên cứu, so sánh các quy định của pháp luật Lào và Việt Nam về 
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xác lập quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu. Phân tích thực trạng xác lập 

quyền sở hữu công ng. 

Từ khóa: Luật Dân sự ; Việt Nam ; Luật So sánh ; Sở hữu trí tuệ ; Lào ; Quyền sở hữu 

công nghiệp ; Nhãn hiệu. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 007010-1. 

108. Xác lập quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu theo pháp luật sở hữu 

trí tuệ Việt Nam / Mai Thị Quỳnh ; TS. Vũ Thị Hải Yến hướng dẫn. - Hà Nội, 

2011. - 64 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Luật Dân sự ; Việt Nam ; Sở hữu trí tuệ ; Quyền sở hữu công nghiệp ; Nhãn 

hiệu ; Luật Sở hữu trí tụê. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVLA 004551. 

109. Xác lập quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế theo pháp luật sở hữu trí 

tuệ Việt Nam / Nguyễn Phương Thảo ; TS. Kiều Thị Thanh hướng dẫn. - Hà Nội, 

2016. - 63 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận về quyền sở hữu công nghiệp và quyền sở 

hữu công nghiệp đối với sáng chế. Nghiên cứu thủ tục xác lập quyền sở hữu công 

nghiệp đối với sáng chế theo pháp luật sở hữu trí tuệ Việt Nam. 

Từ khóa: Việt Nam ; Sáng chế ; Quyền sở hữu công nghiệp ; Luật Sở hữu trí tuệ. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 007475-6. 

110. Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu - Thực trạng và giải 

pháp / Lương Thị Thu Hằng ; ThS. Hà Thị Nguyệt Thu hướng dẫn. - Hà Nội, 

2012. - 56 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Luật Dân sự ; Việt Nam ; Sở hữu trí tuệ ; Sở hữu công nghiệp ; Quyền sở 

hữu công nghiệp ; Nhãn hiệu. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVLA 005473. 

111. Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu và tên thương mại / 

Vũ Hoài Trang ; TS. Vũ Thị Hải Yến hướng dẫn. - Hà Nội, 2012. - 69 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Luật Dân sự ; Việt Nam ; Sở hữu trí tuệ ; Sở hữu công nghiệp ; Quyền sở 

hữu công nghiệp ; Nhãn hiệu. 
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Địa chỉ tài liệu: (1): DSVLA 005488. 

112. Xâm phạm quyền tác giả ở Việt Nam - Thực trạng và giải pháp / Nguyễn 

Hồng Oanh ; PGS. TS. Bùi Đăng Hiếu hướng dẫn. - Hà Nội, 2012. - 62 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Luật Dân sự ; Việt Nam ; Sở hữu trí tuệ ; Quyền tác giả ; Bảo hộ quyền tác giả. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVLA 005496. 

113. Xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí 

tuệ ở Việt Nam / Vũ Thanh Thuỷ ; ThS. Lưu Thị Kim Dung hướng dẫn. - Hà Nội, 

2012. - 53 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Việt Nam ; Luật Quốc tế ; Tư pháp quốc tế ; Xử phạt vi phạm hành chính ; 

Quyền sở hữu trí tuệ. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVLA 004883. 

114. Xung đột quyền giữa nhãn hiệu và tên miền / Bùi Hồng Quân ; ThS. Hà Thị 

Nguyệt Thu hướng dẫn. - Hà Nội, 2016. - 63 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận về nhãn hiệu và tên miền. Nghiên cứu quy 

định của pháp luật hiện hành và thực trạng xung đột quyền giữa nhãn hiệu và tên 

miền, từ đó đề xuất một số kiến nghị nhằm giải quyết xung đột này. 

Từ khóa: Việt Nam ; Luật Sở hữu trí tuệ ; Nhãn hiệu ; Tên miền ; Xung đột quyền. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 007479-80. 

115. Xung đột trong việc bảo hộ nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý đối với những dấu 

hiệu chỉ nguồn gốc địa lý / Mai Thị Thùy Linh ; TS. Vũ Thị Hải Yến hướng dẫn. - 

Hà Nội,  2016. - 95 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lý luận và các quy định của pháp luật về xung đột 

trong việc bảo hộ nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý đối với những dấu hiệu chỉ nguồn gốc địa 

lý. Phân tích thực trạng xung đột trong việc bảo hộ nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý ở Việt Nam. 

Từ khóa: Luật Dân sự ; Việt Nam ; Sở hữu trí tuệ ; Nhãn hiệu ; Chỉ dẫn địa lý ; Bảo hộ nhãn hiệu. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 008153-4. 
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4. ĐỀ TÀI KHOA HỌC 

1. Bảo vệ tài sản trí tuệ trong các doanh nghiệp Việt Nam - Thực trạng và giải 

pháp / Bộ Tư pháp. Viện Khoa học pháp lý ; Vũ Thị Hải Yến chủ nhiệm đề tài ; 

Nguyễn Như Quỳnh thư ký ; Trần Lê Hồng,... [et al.]. - Hà Nội, 2012. - 270 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Luật Dân sự ; Việt Nam ; Doanh nghiệp ; Sở hữu trí tuệ ; Tài sản trí tuệ. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVDKH 000261. 

2. Các vấn đề pháp lý cơ bản về tổ chức và hoạt động của tổ chức thương mại thế 

giới (WTO) và vấn đề gia nhập của Việt Nam / Trường Đại học Luật Hà Nội. 

Khoa Pháp luật Quốc tế ; Lê Mai Anh chủ nhiệm đề tài ; Đỗ Mạnh Hồng thư ký ; 

Hoàng Ly Anh,... [et al.]. - Hà Nội, 2001. - 219 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Luật Quốc tế ; Giải quyết tranh chấp ; WTO ; Quyền sở hữu trí tuệ ; Thương 

mại thế giới. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVDKH 000055. 

3. Chồng lấn trong bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ ở Việt Nam / Trường Đại học 

Luật Hà Nội ; Vũ Thị Hải Yến chủ nhiệm đề tài ; Nguyễn Phan Diệu Linh thư ký 

đề tài ; Phạm Minh Huyền, ... [et al.]. - Hà Nội,  2016. - 349 tr. :  minh họa ;  28 cm. 

Tóm tắt: Khái quát về chồng lấn trong bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ. Phân tích thực 

trạng pháp luật và thực tiễn giải quyết tình trạng chồng lấn trong bảo hộ quyền sở hữu 

trí tuệ tại Việt Nam. Nghiên cứu vấn đề chồng lấn trong bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ 

trên thế giới, từ đó đề xuất giải pháp nhằm giải quyết tình trạng chồng lấn trong bảo hộ 

quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam. 

Từ khóa: Luật Dân sự ; Việt Nam ; Quyền sở hữu trí tuệ ; Chồng lấn. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVDKH 000348. 

4. Những nội dung cơ bản của hiệp định Trips và mức độ tương thích của các chế 

định pháp luật có liên quan của Việt Nam / Trường Đại học Luật Hà Nội. Khoa 

Pháp luật Quốc tế ; Nguyễn Hồng Bắc chủ nhiệm đề tài ; Vũ Thị Phương Lan thư 

ký ; Nguyễn Bá Diến, Hoàng Phước Hiệp, Kiều Thanh. - Hà Nội, 2002. - 177 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Việt Nam ; Luật Quốc tế ; Giải quyết tranh chấp ; Quyền tác giả ; Quyền sở 

hữu công nghiệp ; Quyền sở hữu trí tuệ ; Đề tài khoa học ; Hiệp định TRIPS. 
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Địa chỉ tài liệu: (2): DSVDKH 000104, DSVDKH 000228. 

5. Pháp luật về trợ cấp trong thương mại quốc tế lý luận và thực tiễn / Trường 

Đại học Luật Hà Nội ; Nông Quốc Bình chủ nhiệm đề tài ; Đỗ Hồng Quyên thư 

ký ; Hoàng Phước Hiệp,... [et al.]. - Hà Nội, 2011. - 294 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Việt Nam ; Luật Quốc tế ; Pháp luật ; Thương mại ; Thương mại quốc tế ; 

Quyền sở hữu trí tuệ ; Đề tài  khoa học. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVDKH 000178. 

6. Pháp luật Việt Nam với các nhà đầu tư Nhật Bản / Trường Đại học Luật Hà 

Nội ; Lưu Bình Nhưỡng chủ nhiệm đề tài ; Bùi Ngọc Cường,... [et al.]. - Hà Nội, 

2009. - 233 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Việt Nam ; Luật Kinh tế ; Kinh doanh ; Doanh nghiệp ; Thuế ; Nhật Bản ; 

Tranh chấp thương mại ; Luật Môi trường ; Đầu tư nước ngoài ; Hải quan ; Pháp luật 

Lao động ; Bất động sản ; Tranh chấp hành chính ; Tranh chấp dân sự ; Quyền sở hữu 

trí tuệ ; Pháp luật đất đai ; Pháp luật hành chính ; Giải quyết tranh chấp hành chính ; 

Kinh doanh bất động sản ; Dịch vụ tài chính ; Hỗ trợ pháp lý. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVDKH 000209-10. 

7. Quyền sở hữu trí tuệ trong một số giao dịch thương mại quốc tế / Trường Đại 

học Luật Hà Nội ; Vũ Thị Hải Yến chủ nhiệm đề tài ; Nguyễn Như Quỳnh thư ký. 

- Hà Nội, 2013. - 347 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Luật Dân sự ; Thương mại quốc tế ; Sở hữu trí tuệ ; Chuyển giao công nghệ ; 

Giao dịch ; Quyền sở hữu trí tuệ. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVDKH 000287. 

8. Tài sản trong pháp luật dân sự Việt Nam - Những vấn đề lý luận và thực tiễn / 

Trường Đại học Luật Hà Nội ; Phạm Công Lạc chủ nhiệm đề tài ; Nguyễn Minh 

Tuấn, ... [et al.]. - Hà Nội, 2006. - 181 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Luật Dân sự ; Việt Nam ; Tài sản ; Quyền sử dụng đất ; Quyền tài sản ; Ngoại 

tệ ; Tiền ; Quyền sở hữu trí tuệ ; Giấy tờ có giá ; Quyền yêu cầu ; Tài sản vô hình. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVDKH 000230. 
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5. TÀI LIỆU HỘI THẢO 

1. Sở hữu trí tuệ - Những nội dung cơ bản cần giảng dạy trong trường Đại học 

Luật Hà Nội / Trường Đại học Luật Hà Nội. Khoa Dân sự. - Hà Nội, 2003. - 102 

tr.; 28 cm. 

Từ khóa: Luật Dân sự ; Sở hữu trí tuệ ; Hội thảo khoa học ; Quyền sở hữu trí tuệ. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVHT 000091. 

2. Sở hữu trí tuệ và doanh nghiệp - Cơ hội và thách thức trong quá trình hội 

nhập quốc tế = / Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam. Hội sở hữu 

công nghiệp Việt Nam. - Hà Nội, 2004. - 215 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Doanh nghiệp ; Sở hữu trí tuệ ; Hội thảo khoa học ; Hội nhập quốc tế. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVHT 000269. 

3. Xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và công nghệ cao / Nhà pháp luật Việt - Pháp. 

- Hà Nội, 2007. - 115 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Luật Dân sự ; Sở hữu trí tuệ ; Quyền sở hữu trí tuệ ; Công nghệ cao. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVHT 000062. 

4. Bàn về luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ / Trường Đại 

học Luật Hà Nội. Khoa luật hình sự. - Hà Nội, 2009. - 72 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Luật Dân sự ; Việt Nam ; Hội thảo khoa học ; Luật Sở hữu trí tuệ. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVHT 000105. 
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6. BÀI TRÍCH TẠP CHÍ 

1. Giải quyết tranh chấp về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ tại Tổ chức Thương mại 

thế giới và kinh nghiệm cho các nước đang phát triển / Đỗ Thị Minh Thủy // Nhà 

nước và Pháp luật. Viện Nhà nước và Pháp luật, Số 9/2017, tr. 71 - 84. 

Từ khóa: Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ ; Giải quyết tranh chấp  ; Luật Quốc tế ; Quyền 

sở hữu trí tuệ ; WTO. 

2. Bàn về quy định của Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam liên quan đến giới hạn 

quyền tác giả, quyền liên quan / Vũ Thị Hải Yến // Luật học. Trường Đại học Luật 

Hà Nội, Số 7/2010, tr. 37 - 45, 59. 

Từ khóa: Luật Dân sự ; Luật Sở hữu trí tuệ ; Quyền liên quan ; Quyền sao chép ; 

Quyền tác giả ; Sở hữu trí tuệ. 

3. Bàn về vấn đề bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ trên cơ sở Bộ luật Dân sự và Luật 

Sở hữu trí tuệ / Lê Mai Thanh // Nhà nước và Pháp luật. Viện Nhà nước và Pháp 

luật, Số 3/2005, tr. 33 - 35, 66. 

Từ khóa: Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ ; Bảo hộ ; Bộ luật Dân sự ; Luật Dân sự ; Luật 

Sở hữu trí tuệ ; Quyền sở hữu trí tuệ ; Việt Nam. 

4. Báo cáo chuyên đề 301 và chính sách bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ của chính 

phủ Hoa Kỳ / Kiều Thị Thanh // Luật học. Trường Đại học Luật Hà Nội, Số 

12/2010, tr. 44 - 50. 

Từ khóa: Chính sách bảo hộ ; Đạo luật thương mại ; Hoa Kỳ ; Quyền sở hữu trí tuệ. 

5. Bảo hộ bản quyền phần mềm kỹ thuật số theo pháp luật Việt Nam / Nguyễn 

Chí Tùng // Dân chủ và Pháp luật. Bộ Tư pháp, Số 9/2014, tr. 13 - 18. 

Từ khóa: Bản quyền ; Luật Sở hữu trí tuệ ; Phần mềm kỹ thuật số ; Quyền sở hữu trí 

tuệ ; Quyền tác giả ; Việt Nam. 

6. Bảo hộ chỉ dẫn địa lý dưới hình thức nhãn hiệu chứng nhận của Hoa Kỳ / Lê 

Thị Thu Hà // Nghiên cứu lập pháp. Văn phòng Quốc hội, Số 15/2010, tr. 53 - 59. 

Từ khóa: Bảo hộ nhãn hiệu ; Chỉ dẫn địa lý ; Hoa Kỳ ; Quyền sở hữu trí tuệ ; TRIPS ; Việt Nam. 
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7. Bảo hộ chương trình máy tính như đối tượng độc lập của quyền sở hữu trí tuệ / 

Trần Văn Hải // Nhà nước và Pháp luật. Viện Nhà nước và Pháp luật, Số 11/2012, tr. 

33 - 41. 

Từ khóa: Bảo hộ ; Chương trình máy tính ; Luật Dân sự ; Quyền sở hữu trí tuệ. 

8. Bảo hộ giống cây trồng theo Luật Sở hữu trí tuệ khi Việt Nam là thành viên 

WTO / Trần Trung Kiên // Nghiên cứu lập pháp. Văn phòng Quốc hội, Số 1/2007, 

tr. 45 - 47, 62. 

Từ khóa: Bảo hộ độc quyền sáng chế ; Bảo hộ giống cây trồng ; Bộ luật Dân sự ; Luật 

Dân sự ; Luật Sở hữu trí tuệ ; WTO. 

9. Bảo hộ giống cây trồng theo quy định của Công ước quốc tế về bảo hộ giống 

cây trồng mới - Lĩnh vực đặc thù của quyền sở hữu trí tuệ / Nguyễn Thái Mai // 

Luật học. Trường Đại học Luật Hà Nội, Số 6/2013, tr. 34 - 40. 

Từ khóa: Bảo hộ giống cây trồng ; Công ước quốc tê ; Luật quốc tế ; Quyền sở hữu trí tuệ. 

10. Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ - Hiệp định TRIPS, TRIPS Cộng và ACTA / 

Nguyễn Thị Hải Vân // Khoa học pháp lý. Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí 

Minh, Số 1/2012, tr. 39 - 43, 53. 

Từ khóa: Hiệp định ACTA ; Hiệp định TRIPS CỘNG ; Hiệp định TRIPS ; Luật Dân 

sự ; Quyền sở hữu trí tuệ. 

11. Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với sáng chế liên quan đến dược phẩm theo 

quy định của pháp luật Việt Nam / Lê Thị Bích Thủy // Luật học. Trường Đại học 

Luật Hà Nội, Số 6/2015, tr. 49 - 61 ; Nghề Luật. Học viện Tư pháp, Số 4/2014, tr. 45 - 50. 

Từ khóa: Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ ; Dược phẩm ; Quyền sở hữu trí tuệ ; Sáng chế ; 

Tư pháp quốc tế. 

12. Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ theo Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương / 

Lê Thị Nam Giang // Khoa học pháp lý. Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí 

Minh, Số 4/2016, tr. 3 - 9. 

Từ khóa: Hiệp định thương mại ; Hợp tác kinh tế ; Luật Dân sự ; Quyền sở hữu trí tuệ; 

Sở hữu trí tuệ ; Việt Nam. 
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13. Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ theo Hiệp định thương mại Việt Mỹ / Lê Thị 

Nam Giang // Khoa học pháp lý. Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, Số 

4/2000, tr. 28. 

Từ khóa: Bảo hộ quyền sở hữu ; Hiệp định thương mại ; Mỹ ; Quyền tác giả ; Sở hữu 

trí tuệ ; Việt Nam. 

14. Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ trước nạn hàng giả, hàng nhái / Huyền Trang // 

Dân chủ và Pháp luật. Bộ Tư pháp, Số chuyên đề 1/2014, tr. 12 - 15. 

Từ khóa: Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ ; Hàng giả ; Hàng nhái ; Luật Dân sự ; Quyền sở 

hữu trí tuệ. 

15. Bảo hộ quyền tác giả đối với tác phẩm văn học nghệ thuật dân gian theo pháp 

luật Việt Nam - một số bất cập về lí luận và giải pháp / Vũ Thị Phương Lan // 

Luật học. Trường Đại học Luật Hà Nội, Số 11/2006, tr. 24 - 31. 

Từ khóa: Bảo hộ quyền tác giả ; Luật Dân sự ; Luật Sở hữu trí tuệ ; Tác phẩm văn hoá nghệ thuật. 

16. Bảo vệ đối tượng của sáng chế bằng nhãn hiệu xét từ khía cạnh hợp pháp và 

hợp lý / Vương Thanh Thuỷ // Quản lý nhà nước. Học viện Hành chính, Số 3/2011, 

tr. 33 - 36. 

Từ khóa: Luật Sở hữu trí tuệ ; Nhãn hiệu ; Sáng chế ; Việt Nam. 

17. Bảo vệ quyền con người trong điều kiện tăng cường bảo hộ quyền sở hữu trí 

tuệ / Lê Thị Nam Giang, Nguyễn Thị Hạnh Lê // Khoa học pháp lý. Trường Đại học 

Luật Thành phố Hồ Chí Minh, Số 2/2012, tr. 25 - 31. 

Từ khóa: Luật Dân sự ; Luật Sở hữu trí tuệ ; Quyền con người ; Quyền sở hữu trí tuệ. 

18. Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ bằng biện pháp dân sự tại toà án nhân dân / Bùi 

Thị Dung Huyền // Toà án nhân dân. Toà án nhân dân tối cao, Số 16/2006, tr. 10 - 17. 

Từ khóa: Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ ; Luật Dân sự ; Luật Sở hữu trí tuệ ; Quyền sở 

hữu trí tuệ. 

19. Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ bằng biện pháp kiểm soát biên giới / Tào Thị Huệ 

// Luật học. Trường Đại học Luật Hà Nội, Số 3/2014, tr. 10 - 17. 

Từ khóa: Kiểm soát biên giới ; Luật Dân sự ; Quyền sở hữu trí tuệ ; Sở hữu trí tuệ. 
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20. Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ: chế độ tài sản và chế độ trách nhiệm dưới góc độ 

pháp luật cạnh tranh / Nguyễn Thanh Tú // Nhà nước và Pháp luật. Viện Nhà nước 

và Pháp luật, Số 2/2010, tr. 45 - 53. 

Từ khóa: Pháp luật cạnh tranh ; Quyền sở hữu trí tuệ ; Tài sản ; Trách nhiệm. 

21. Bảo vệ sở hữu trí tuệ trong quá trình hội nhập quốc tế của Việt Nam / Trần 

Lê Hồng // Nhà nước và Pháp luật. Viện Nhà nước và Pháp luật, Số 2/2002, tr. 30 - 42. 

Từ khóa: Bảo vệ sở hữu trí tuệ ; Hội nhập quốc tế ; Luật Sở hữu trí tuệ ; Sở hữu trí tuệ; 

Việt Nam. 

22. Bảo vệ và thực thi có hiệu quả quyền sở hữu trí tuệ của ngành hải quan - điều 

kiện quan trọng để Việt Nam gia nhập WTO / Nguyễn Ngọc Sơn // Luật học. 

Trường Đại học Luật Hà Nội, Số 2/2005, tr. 35 - 41. 

Từ khóa: Cơ quan hải quan ; Luật Dân sự ; Ngành hải quan ; Quyền sở hữu trí tuệ ; WTO. 

23. Bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế theo Luật Sở hữu trí tuệ Việt 

Nam / Lê Thị Nam Giang, Đoàn Công Yên // Nghiên cứu lập pháp. Văn phòng 

Quốc hội,  Số 11/2006, tr. 49 - 54. 

Từ khóa: Chuyển giao quyền sử dụng sáng chế ; Luật Dân sự ; Luật Dân sự ; Luật Sở 

hữu trí tuệ ; Việt Nam. 

24. Bí mật kinh doanh và các tiêu chí bảo hộ / Nguyễn Thị Quế Anh // Thương 

mại. Bộ Thương mại, Số 22 tháng 6/2003, tr. 5 - 6. 

Từ khóa: Bảo hộ bí mật kinh doanh ; Bí mật kinh doanh ; Luật Dân sự ; Quyền sở hữu 

trí tuệ ; Sở hữu trí tuệ ; Việt Nam. 

25. Biển hiệu - Bản chất và mối quan hệ với quyền sở hữu nhãn hiệu và tên 

thương mại / Trần Lê Đăng Phương // Nghiên cứu lập pháp. Viện nghiên cứu lập 

pháp, Số 4/2016, tr. 19 - 24. 

Từ khóa: Biển hiệu ; Luật Dân sự ; Nhãn hiệu ; Quyền sở hữu trí tuệ ; Quyền sở hữu ; 

Tên thương mại ; Việt Nam. 

26. Bộ luật Dân sự năm 2015 trước xu hướng quốc tế thừa nhận xung đột pháp 

luật trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ / Nguyễn Tiến Vinh // Luật học. Trường Đại học 

Luật Hà Nội, Số 7/2017, tr. 87 - 100. 
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Từ khóa: Bộ luật Dân sự 2015 ; Luật Dân sự ; Sở hữu trí tuệ ; Việt Nam ; Xung đột pháp luật. 

27. Bổ sung Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam về bí mật kinh doanh trong mối tương 

quan với quy định của điều ước quốc tế và pháp luật các nước / Nguyễn Thái Mai 

// Luật học. Trường Đại học Luật Hà Nội, Số 7/2012, tr. 38 - 42. 

Từ khóa: Bí mật kinh doanh ; Điều ước quốc tế ; Luật Dân sự ; Luật Sở hữu trí tuệ ; Việt Nam. 

28. Bồi thường thiệt hại do giảm sút thu nhập, lợi nhuận khi có hành vi xâm 

phạm quyền sở hữu trí tuệ / Nguyễn Thanh Thư, Nguyễn Phương Thảo // Khoa học 

pháp lý. Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, Số 2/2015, tr. 27 - 35. 

Từ khóa: Lợi nhuận ; Luật Dân sự ; Luật Sở hữu trí tuệ ; Quyền sở hữu trí tuệ ; Sở hữu 

trí tuệ ; Thế giới ; Thu nhập ; VIệt Nam. 

29. Bồi thường thiệt hại do tổn thất về cơ hội kinh doanh khi có hành vi xâm 

phạm quyền sở hữu trí tuệ / Nguyễn Phương Thảo // Khoa học pháp lý. Trường 

Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, Số 4/2016, tr. 18 - 25, 80. 

Từ khóa: Bồi thường thiệt hại ; Kinh doanh ; Luật Dân sự ; Quyền sở hữu trí tuệ ; Việt Nam. 

30. Các biện pháp khẩn cấp tạm thời trong giải quyết tranh chấp về quyền sở 

hữu trí tuệ tại toà án / Nguyễn Bích Thảo // Nhà nước và Pháp luật. Viện Nhà nước 
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