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TỔNG MỤC LỤC NĂM 2022 

    

CHUYÊN NGÀNH LÍ LUẬN VÀ LỊCH SỬ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT 

STT Tác giả Bài Số Trang 

1.  ĐOÀN THỊ PHƯƠNG DIỆP  

ĐOÀN THANH HÂI 

Lí thuyết pháp lí nữ quyền - Nhên thức và vên 

dýng trong xåy dựng và thực hiện pháp luêt ở 

Việt Nam hiện nay 

7 25 

2.  NGUYỄN MINH ĐOAN 

 

Mối quan hệ giữa thực hành dån chû và tëng 

cþờng pháp chế, bâo đâm kî cþơng xã hội trong 

Vën kiện Đäi hội Đâng læn thứ XIII 

4 3 

3.  Nång cao nëng lực, hiệu lực, hiệu quâ hoät động 

cûa Nhà nþớc pháp quyền xã hội chû nghïa 

Việt Nam 

8 3 

4.  PHÄM THỊ THU HIỀN Thÿa kế điền sân trong pháp luêt phong kiến 

Việt Nam 

8 46 

5.  NGUYỄN HỮU HUYÊN Hội nhêp quốc tế và tiến trình hoàn thiện Nhà 

nþớc pháp quyền xã hội chû nghïa Việt Nam                                                                     

10 14 

6.  NHÂM THUÝ LAN Lẽ công bìng - Một loäi nguồn cûa pháp luêt 

Việt Nam 

7 34 

7.  NGUYỄN VĂN NĂM 

 

Giá trð đäo đức truyền thống dån tộc và sự cæn 

thiết phâi kế thÿa giá trð đäo đức truyền thống 

dån tộc trong xåy dựng và hoàn thiện pháp luêt 

Việt Nam hiện nay  

3 14 

8.  Nguyên tíc, hình thức kế thÿa giá trð đäo đức 

truyền thống dån tộc trong hoät động xåy dựng 

pháp luêt ở Việt Nam hiện nay 

7 14 

9.  BÙI XUÂN PHÁI Giá trð cûa pháp luêt trong việc điều chînh quan 

hệ xã hội 

6 3 

10.  LÊ MINH TÂM Hoàn thiện cơ chế bâo vệ hiến pháp đáp ứng yêu 

cæu xåy dựng và hoàn thiện Nhà nþớc pháp 

quyền xã hội chû nghïa Việt Nam đến nëm 2030, 

đðnh hþớng đến nëm 2045 

3 3 

CHUYÊN NGÀNH LUẬT HIẾN PHÁP VÀ LUẬT HÀNH CHÍNH 

STT Tác giả Bài Số Trang 

11.  NGUYỄN ĐĂNG DUNG 

VÜ THÀNH CỰ 

Mô hình bâo hiến và gợi mở cho Việt Nam  8 11 
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12.  THÁI THỊ TUYẾT DUNG Một số bçp cêp trong kï thuêt lêp pháp, lêp quy 

tÿ các ví dý thực tiễn ở Việt Nam 

5 31 

13.  ĐẶNG THỊ HÀ Hoàn thiện pháp luêt về giám sát cûa xã hội 

đối với hội đồng nhån dån các cçp ở Việt Nam 

hiện nay                                                                     

9 15 

14.  TRƯƠNG HỒ HÂI 

ÅU THỊ TÅM MINH 

Cơ sở khoa học, chính trð và pháp lí về xåy dựng 

chính quyền đô thð ở Việt Nam  

8 23 

15.  TÔ VĂN HOÀ Vð trí, vai trñ cûa nguyên thû quốc gia trong bộ 

máy nhà nþớc hiện đäi - linh hoät trong truyền 

thống 

5 18 

16.  CHU MÄNH HÙNG 

LƯƠNG THỊ THU HƯƠNG 

Mô hình chính quyền đô thð täi Thành phố Hồ Chí 

Minh - Kinh nghiệm cho thành phố Hà Nội và yêu 

cæu sửa đổi Luêt Thû đô 

10 3 

17.  PHAN THỊ LAN HƯƠNG 

ĐẶNG NGỌC HUYỀN 

Nång cao hiệu quâ hoät động hỗ trợ kï thuêt cûa 

các tổ chức thành viên Liên hợp quốc trong xây 

dựng pháp luêt ở Việt Nam 

5 40 

18.  ĐOÀN TRUNG KIÊN 

ĐOÀN THỊ TỐ UYÊN 

Hoàn thiện pháp luêt về tổ chức bộ máy chính 

quyền và thực hiện phån quyền, phån cçp ở 

thành phố Hà Nội 

9 3 

19.  LÊ THỊ MƠ Thay đổi, bổ sung, rút kháng cáo theo quy đðnh 

cûa Luêt Tố týng hành chính nëm 2015 (sửa đổi, 

bổ sung nëm 2019) 

9 27 

20.  NGUYỄN THỊ THIỆN TRÍ Lí thuyết về đơn vð hành chính-lãnh thổ đặc biệt 

và các loäi đơn vð hành chính-lãnh thổ đặc biệt 

đặc trþng trên thế giới 

1 17 

CHUYÊN NGÀNH LUẬT KINH TẾ 

STT Tác giả Bài Số Trang 

21.  NGUYỄN ĐỨC ANH Mô hình công ti luêt hợp danh trách nhiệm hữu 

hän theo pháp luêt Hoa Kỳ và đề xuçt cho 

Việt Nam 

2 92 

22.  NGUYỄN THỊ VÅN ANH Trách nhiệm cûa ngþời quân lí công ti theo Luêt 

Doanh nghiệp nëm 2020 

2 15 

23.  NGUYỄN THỊ VÅN ANH Hành vi phån biệt giá dþới gòc độ kinh tế và  luêt 

cänh tranh Việt Nam 

3 67 

24.  NGUYỄN THỊ VÅN ANH 

TRÆN DIỆU LOAN 

Trách nhiệm cûa tổ chức, cá nhån kinh doanh đối 

với ngþời tiêu dùng trong Luêt bâo vệ quyền lợi 

ngþời tiêu dùng Việt Nam 

12 64 
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25.  NGUYỄN NGỌC ANH 

NGUYỄN THỊ THU NGA 

Luêt Doanh nghiệp nëm 2020 với vçn đề “công 

ti ma” ở Việt Nam 

2 35 

26.  LÊ NGỌC ANH 

VÜ THỊ HOÀ NHƯ 

Giâi thể doanh nghiệp theo quy đðnh cûa Luêt 

Doanh nghiệp nëm 2020 

2 56 

27.  VÜ THỊ LAN ANH Mô hình khởi nghiệp cûa thanh niên và nhu cæu 

về vốn cho thanh niên khởi nghiệp 

11 3 

28.  Sự cæn thiết sửa đổi, bổ sung Luêt Hợp tác xã 

nëm 2012 và một số gợi ý nghiên cứu kinh 

nghiệm pháp luêt nþớc ngoài   

Số 

đặc 

biệt 

3 

29.  VÜ THỊ LAN ANH 

TRÆN THỊ BÂO ÁNH  

NGUYỄN QUANG HUY 

Sửa đổi những quy đðnh cûa Luêt Hợp tác xã nëm 

2012 về tài sân và xử lí tài sân hợp tác xã tÿ 

kinh nghiệm nþớc ngoài  

Số 

đặc 

biệt 

37 

30.  TRÆN THỊ BÂO ÁNH 

NGUYỄN THỊ YẾN 

Sự phát triển cûa pháp luêt doanh nghiệp Việt 

Nam nhìn tÿ những điểm mới cûa Luêt Doanh 

nghiệp nëm 2020 

2 3 

31.  LƯƠNG KHÂI ÅN Hoàn trâ tài sân bâo đâm là vêt chứng trong vý 

án hình sự cho các tổ chức tín dýng theo pháp 

luêt Việt Nam 

1 2 

32.  NGUYỄN NHƯ CHÍNH Thû týc đëng kí doanh nghiệp theo Luêt Doanh 

nghiệp nëm 2020 và những vçn đề cæn tiếp týc 

hoàn thiện  

2 25 

33.  ĐỖ THỊ DUNG Hợp đồng cho thuê läi lao động - Thực träng và 

một số kiến nghð 

12 95 

34.  NGUYỄN THỊ DUNG Hộ kinh doanh täi Việt Nam – Một số quy đðnh 

mới và xu hþớng chuyển đổi thành loäi hình 

doanh nghiệp 

12 38 

35.  ĐÀO MỘNG ĐIỆP Điều chînh cûa Bộ luêt Lao động nëm 2019 đối 

với quan hệ lao động và những vçn đề đặt ra khi 

triển khai trong thực tiễn 

10 90 

36.  PHAN THỊ HƯƠNG GIANG Bình luên một số quy đðnh cûa Luêt Bâo vệ 

quyền lợi ngþời tiêu dùng nëm 2010 

6 116 

37.  TRÆN VÜ HÂI  

HOÀNG QUỲNH HOA 

Kinh tế ban đêm và khung pháp lí về kinh tế ban 

đêm ở Việt Nam hiện nay 

6 92 

38.  LÊ HỒNG HÄNH 

LÊ THỊ THU HẰNG 

Đâm bâo tính đồng bộ, tính thống nhçt trong 

pháp luêt về giâi quyết tranh chçp đçt đai 

5 3 



THÔNG TIN 

 

TẠP CHÍ LUẬT HỌC SỐ 12/2022 132 

39.  NGUYỄN MINH HẰNG Một số vçn đề pháp lí về hỗ trợ quyền tiếp cên 

thông tin cûa ngþời nộp thuế 

6 106 

40.  DƯƠNG QUỲNH HOA Giâi quyết tranh chçp trực tuyến giữa doanh 

nghiệp với ngþời tiêu dùng trong lïnh vực thþơng 

mäi điện tử ở Việt Nam  

6 42 

41.  TRÆN QUANG HUY Kinh doanh bçt động sân täi khu công nghiệp, 

khu công nghệ cao và khu kinh tế - Một số kiến 

nghð hoàn thiện  

5 114 

42.  CAO THANH HUYỀN Những điểm mới về doanh nghiệp tþ nhån trong 

Luêt Doanh nghiệp nëm 2020 và những vçn đề 

đặt ra 

2 66 

43.  CAO THANH HUYỀN 

LÊ NGỌC ANH 

Hợp nhçt, sáp nhêp hợp tác xã – Kinh nghiệm 

nþớc ngoài và đề xuçt sửa đổi Luêt Hợp tác xã 

nëm 2012 

Số 

đặc 

biệt 

90 

44.  PHÄM THỊ HUYỀN 

NGUYỄN QUANG HUY 

Những điểm mới về quân trð công ti cổ phæn 

trong Luêt Doanh nghiệp nëm 2020 và những 

vçn đề đặt ra 

2 80 

45.  TRÆN QUANG HƯNG Hỗ trợ vốn cho thanh niên khởi nghiệp täi đða 

phþơng - Một số vçn đề pháp lí và thực tiễn 

11 80 

46.  NGUYỄN THỊ LAN HƯƠNG Hỗ trợ vốn cho thanh niên khởi nghiệp thông 

qua các quỹ tài chính nhà nþớc - Một số vçn đề 

thực tiễn pháp lí 

11 93 

47.  ĐOÀN TRUNG KIÊN Pháp luêt về điều kiện kinh doanh bçt động sân 

du lðch 

1 3 

48.  TRÆN THỊ THÚY LÅM 

NGUYỄN VIỆT HÙNG 

Thoâ thuên hän chế cänh tranh trong lïnh vực 

lao động - Thực träng và những khía cänh pháp lí 

đặt ra 

1 47 

49.  CAO ĐÌNH LÀNH 

ĐỒNG THỊ HUYỀN NGA 

Thực thi trách nhiệm xã hội cûa doanh nghiệp täi 

Việt Nam - Thách thức và một số gợi mở 

7 122 

50.  TRÆN THĂNG LONG 

NGUYỄN VĂN NHÅN 

Điều tra và xử lí vý việc vi phäm quy đðnh têp 

trung kinh tế 

9 93 

51.  NGUYỄN HÂI MINH 

VƯƠNG HOÀNG PHƯƠNG 

Thực träng pháp lí cu a viê c xây dựng và vên 

hành các quỹ hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp täi 

Việt Nam                                                                     

11 45 

52.  TRƯƠNG THẾ MINH Kiểm soát xung đột lợi ích trong quân trð hợp 

tác xã 

 

Số 

đặc 

biệt 

82 
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53.  NGUYỄN THÀNH NAM Pháp luêt về hỗ trợ vốn vay cho thanh niên khởi 

nghiệp thông qua hệ thống các tổ chức tín dýng 

11 56 

54.  VÜ THỊ HOÀ NHƯ 

NGUYỄN HUYỀN TRANG 

Điều kiện đæu tþ kinh doanh theo quy đðnh cûa 

Luêt Doanh nghiệp nëm 2020                                                                

2 46 

55.  PHÄM THỊ TỐ OANH Thực träng thi hành Luêt Hợp tác xã nëm 2012 

và đề xuçt sửa đổi 

Số 

đặc 

biệt 

12 

56.  DƯƠNG HIỂU PHONG Thực träng pháp luêt về hỗ trợ vốn cho doanh 

nghiệp khởi nghiệp cûa thanh niên thông qua 

quỹ bâo lãnh tín dýng 

11 65 

57.  NGUYỄN VĂN PHƯƠNG Pháp luêt về quân lí chçt thâi hþớng tới xåy 

dựng mô hình kinh tế tuæn hoàn täi Việt Nam 

10 77 

58.  Pháp luêt với vçn đề giâi quyết mối quan hệ giữa 

quyền đþợc sống trong môi trþờng trong lành và 

quyền sở hữu 

6 63 

59.  HÀ THỊ HOA PHƯỢNG 

NGUYỄN THỊ MINH HUYỀN 

Pháp luêt lao động Thýy Điển về bình đîng giới 

và một số bài học kinh nghiệm cho Việt Nam 

4 82 

60.  HOÀNG VÜ QUANG Đề xuçt sửa đổi Luêt Hợp tác xã nëm 2012 

täo động lực phát triển bền vững hợp tác xã 

nông nghiệp 

Số 

đặc 

biệt 

25 

61.  PHÄM NGUYỆT THÂO Hình thức gọi vốn cộng đồng và vçn đề hỗ trợ 

vốn cho thanh niên khởi nghiệp - Những vçn đề 

phát sinh trong thực tiễn và đề xuçt pháp lí 

11 121 

62.  PHÄM THỊ GIANG THU 

ĐOÀN TRUNG KIÊN 

Một số vçn đề lí luên về hoàn thiện pháp luêt hỗ 

trợ vốn cho thanh niên khởi nghiệp 

11 35 

63.  PHÄM THỊ GIANG THU 

NGUYỄN NGỌC LƯƠNG 

Những yêu cæu đặt ra đối với pháp luêt và thực 

thi pháp luêt về hỗ trợ vốn cho thanh niên 

khởi nghiệp 

11 24 

64.  PHÄM THỊ GIANG THU 

PHÄM VĂN TUYÊN 

Hoät động hỗ trợ vốn để khởi nghiệp – Tiếp cên 

dþới góc độ quyền cûa thanh niên và những vçn 

đề pháp lí đặt ra 

11 16 

65.  HUỲNH QUANG THUẬN Thời điểm tña án xem xét thèm quyền cûa hội 

đồng trọng tài  

12 51 

66.  LÊ THỊ THU THÛY Hỗ trợ vốn cho thanh niên khởi nghiệp thông 

qua nhà đæu tþ thiên thæn và quỹ đæu tþ 

mäo hiểm 

11 102 
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67.  NGUYỄN THỊ TÌNH Xử lí hành vi hän chế cänh tranh trong hoät động 

nhþợng quyền thþơng mäi: Kinh nghiệm quốc tế 

và đề xuçt cho Việt Nam 

1 57 

68.  NGUYỄN VĂN TUYẾN Bâo đâm thực hiện nghïa vý tài sân cûa khách 

hàng đối với tổ chức tín dýng trong hoät động 

cho vay  

6 79 

69.  PHAN VÜ 

PHAN THỊ HÀ LINH 
Mô hình liên đoàn hợp tác xã cûa Nhêt Bân, 

Hàn Quốc, Thái Lan và bài học kinh nghiệm cho 

Việt Nam 

Số 

đặc 

biệt 

105 

70.  NGUYỄN NGỌC YẾN  Pháp luêt về þu đãi tài chính cûa nhà nþớc gòp 

phæn hỗ trợ vốn cho thanh niên khởi nghiệp - 

Thực träng và giâi pháp hoàn thiện 

11 111 

71.  NGUYỄN THỊ YẾN 

 VÜ THỊ HOÀ NHƯ 

Một số bçt cêp cûa pháp luêt về đæu tþ theo 

phþơng thức đối tác công tþ và kiến nghð hoàn 

thiện 

9 104 

72.  NGUYỄN THỊ YẾN 

NGUYỄN QUANG HUY 

Quy đðnh về tài chính cûa hợp tác xã theo pháp 

luêt một số nþớc - Kiến nghð sửa đổi pháp luêt 

hợp tác xã Việt Nam 

Số 

đặc 

biệt 

68 

73.  NGUYỄN THỊ YẾN 

PHAN VÜ 

Kinh nghiệm một số nþớc về tổ chức quân lí 

hợp tác xã và kiến nghð sửa đổi Luêt Hợp tác xã 

nëm 2012 

Số 

đặc 

biệt 

54 

CHUYÊN NGÀNH LUẬT DÂN SỰ VÀ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ 

STT Tác giả Bài Số Trang 

74.  TRÆN NGUYỄN THỊ TÅM ĐAN Bân chçt cûa thế chçp nhà ở theo quy đðnh cûa 

pháp luêt dån sự Việt Nam 

10 55 

75.  NGUYỄN THỊ THU HÀ 

 VÜ HOÀNG ANH 

Nguyên tíc toà án giâi quyết vý việc dån sự 

chþa cò điều luêt áp dýng trong Bộ luêt Tố týng 

dån sự nëm 2015 

7 94 

76.  NGUYỄN THỊ THUÝ HẰNG Quy đðnh cûa pháp luêt về huỷ kết quâ đçu giá 

tài sân thi hành án dån sự và một số kiến nghð 

8 93 

77.  TRƯƠNG TRỌNG HIỂU Án lệ về hiệu lực cûa hợp đồng thế chçp và 

những liên hệ đối với ngþời thứ ba ngay tình 

4 38 

78.  TRÆN NGỌC HIỆP Hoàn thiện quy đðnh về hợp đồng theo méu 

trong Bộ luêt Dån sự nëm 2015 

8 57 

79.  BÙI THỊ HUYỀN Một số vçn đề pháp luêt tố týng dån sự phát 

sinh tÿ thực tiễn giâi quyết tranh chçp hợp đồng 

về quyền sử dýng đçt  

3 41 
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80.   Tính thống nhçt giữa pháp luêt thi hành án 

dån sự với pháp luêt dån sự và pháp luêt tố 

týng dån sự 

9 37 

81.  TRÆN KIÊN 

TRÆN ANH TUÇN 

Quyền bán läi cûa tác giâ tác phèm nghệ thuêt 

theo EVFTA và khâ nëng nội luêt hoá ở Việt Nam 

10 40 

82.  NGUYỄN VĂN HỢI 

NGUYỄN TỐNG BÂO MINH 

Kiến nghð hoàn thiện quy đðnh về thời điểm cò 

hiệu lực cûa hợp đồng 

4 49 

83.  NGUYỄN THỊ LAN Luêt Nuôi con nuôi nëm 2010 - Những hän chế, 

bçt cêp và hþớng hoàn thiện 

9 49 

84.  NGUYỄN PHƯƠNG LAN Thực hiện biện pháp thúc đèy bình đîng giới 

trong lïnh vực chính trð 

7 108 

85.  NGUYỄN PHAN DIỆU LINH Chþơng trình truyền hình - Đối tþợng bâo hộ cûa 

quyền tác giâ, quyền liên quan 

6 55 

86.  HOÀNG THỊ LOAN Hêu quâ pháp lí khi giao dðch dån sự bð tuyên bố 

vô hiệu  

12 27 

87.  HOÀNG THỊ LOAN 

NGUYỄN NGỌC TUYẾN 

Bân chçt quyền sử dýng đçt täi Việt Nam và sự 

ânh hþởng đến cçu trúc cûa Luêt Đçt đai 

4 58 

88.  BÄCH THỊ NHÃ NAM Hþớng tiếp cên và hoàn thiện pháp luêt bâo vệ 

dữ liệu cá nhån täi Việt Nam trþớc tác động lêp 

pháp cûa thế giới và khu vực 

8 67 

89.  TRÆN VĂN NAM 

ĐỖ MINH TUÇN 

Pháp luêt Việt Nam về đðnh giá sáng chế: Nhên 

diện những bçt cêp và kiến nghð hoàn thiện  

7 69 

90.  LÊ ĐÌNH NGHỊ Hành vi xåm phäm quyền tác giâ và kiến nghð 

hoàn thiện pháp luêt Việt Nam 

3 51 

91.  Thþơng mäi hoá tài sân trí tuệ trong bối cânh hội 

nhêp kinh tế quốc tế  

5 84 

92.  TRÆN PHƯƠNG THÂO Hoàn thiện pháp luêt thi hành án dån sự Việt 

Nam về biện pháp bâo đâm phong toâ tài khoân, 

tài sân cûa ngþời phâi thi hành án dån sự 

8 82 

93.  NGUYỄN THỊ THU TRANG Bâo vệ dữ liệu cá nhån trong kî nguyên trí tuệ 

nhån täo - Kinh nghiệm cûa chåu Åu và kiến nghð 

hoàn thiện pháp luêt Việt Nam 

10 63 

94.  BÙI HỮU TOÀN Hoàn thiện quy đðnh pháp luêt về kháng nghð 

giám đốc thèm vý án dån sự 

5 94 

95.  TRÆN ANH TUÇN Pháp luêt tố týng dån sự Việt Nam trong bối 

cânh Cách mäng công nghiệp læn thứ tþ 

1 31 
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96.  TRÆN NGỌC TUÇN Vçn đề nộp đơn khởi kiện, tài liệu, chứng cứ liên 

quan đến bí mêt cá nhån, bí mêt gia đình bìng 

hình thức trực tuyến 

5 104 

97.  PHÄM VĂN TUYẾT Một số vçn đề cæn tiếp týc nghiên cứu để hoàn 

thiện quy đðnh cûa pháp luêt về bâo lþu quyền 

sở hữu 

3 29 

98.  VƯƠNG THANH THUÝ Một số vçn đề về Dự thâo Nghð đðnh về bâo vệ 

dữ liệu cá nhån 

7 79 

CHUYÊN NGÀNH LUẬT HÌNH SỰ VÀ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ,                                                                                                  

CHUYÊN NGÀNH TỘI PHẠM HỌC 

STT Tác giả Bài Số Trang 

99.  NGUYỄN KIM CHI Các giai đoän phäm tội: Lí luên, thực träng quy 

đðnh cûa Bộ luêt Hình sự nëm 2015 và đðnh 

hþớng tiếp týc hoàn thiện pháp luêt 

5 60 

100.  TRÆN KIM CHI 

TRÆN TUÇN VÜ   

Xử lí chuyển hþớng ngþời chþa thành niên phäm 

tội – Kinh nghiệm cûa Australia đối với việc hoàn 

thiện pháp luêt Việt Nam 

9 62 

101.  LÊ ĐĂNG DOANH 

PHÄM TÀI TUỆ 

Quy đðnh cûa Bộ luêt Hình sự nëm 2015 về tội vi 

phäm quy đðnh về kinh doanh theo phþơng thức 

đa cçp và một số đề xuçt, kiến nghð 

5 51 

102.  LÊ HUỲNH TÇN DUY Thu thêp, giao chứng cứ cûa ngþời bào chữa 

trong tố týng hình sự 

7 56 

103.  NGUYỄN NGỌC HÂI Phñng, chống hành vi quçy rối tình dýc đối với 

công nhån täi nơi làm việc 

6 24 

104.  MAI THANH HIẾU Hiệu lực cûa kháng cáo, kháng nghð giám đốc 

thèm trong pháp luêt tố týng hình sự Việt Nam 

và Pháp  

5 70 

105.  ĐẶNG THANH HOA  

CAO NHÇT LINH 

Quyền yêu cæu thi hành án phæn bân án sơ thèm 

không bð kháng cáo, kháng nghð theo thû týc 

phúc thèm 

6 33 

106.  NGUYỄN THỊ PHƯƠNG HOA Biện pháp giáo dýc täi trþờng giáo dþỡng theo 

quy đðnh cûa Bộ luêt Hình sự và một số kiến nghð 

hoàn thiện 

8 36 

107.  NGUYỄN NGỌC HOÀ Nguồn cûa pháp luêt hình sự và vçn đề mở rộng 

nguồn cûa pháp luêt hình sự ở Việt Nam 

4 11 

108.  Bộ luêt Hình sự - Cơ sở pháp lí quan trọng cûa 

chống để phñng ngÿa các tội phäm tham nhüng 

trong lïnh vực kinh tế ở Việt Nam 

12 3 
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109.  CAO THỊ OANH Bâo vệ quyền sống cûa con ngþời bìng quy đðnh 

về các tội xåm phäm tính mäng cûa con ngþời 

trong Bộ luêt Hình sự nëm 2015 

12 16 

110.  ĐỖ THỊ PHƯỢNG Quyền cûa phäm nhån nữ theo quy đðnh cûa 

Luêt Thi hành án hình sự nëm 2019 

4 26 

111.  LÊ TRỌNG TÀI Biện pháp täm giữ nghi phäm theo Luêt Tố týng 

hình sự Liên bang Nga và giá trð tham khâo cho 

Việt Nam 

9 78 

112.  ĐÀO LỆ THU 

 

Kinh nghiệm lêp pháp trên thế giới về xử lí hành 

vi làm giàu bçt chính và những đề xuçt cho 

Việt Nam 

3 78 

113.  Triết lí xử lí ngþời chþa thành niên phäm tội 

trong lêp pháp cûa Canada - Liên hệ với Việt 

Nam và những đề xuçt  

10 24 

114.  TRỊNH TIẾN VIỆT Tội danh bìng nhau, tội danh nặng hơn và tội 

danh nhẹ hơn 

7 44 

115.  TRƯƠNG QUANG VINH Phñng ngÿa tội nhêp khèu, phát tán các loài 

ngoäi lai xåm häi  

6 14 

CHUYÊN NGÀNH LUẬT QUỐC TẾ VÀ LUẬT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ 

STT Tác giả Bài Số Trang 

116.  HOÀNG LY ANH Một số gợi mở cho Việt Nam tÿ mô hình Toà 

chuyên trách về môi trþờng cûa Bang New 

South Wales (Australia) 

6 124 

117.  NGUYỄN VĂN CÔNG Tçn công mäng dþới gòc độ pháp luêt quốc tế và 

pháp luêt Việt Nam 

6 135 

118.  MAI HÂI ĐĂNG Quy đðnh về bâo vệ môi trþờng biển trong quá 

trình khai thác dþới đáy biển såu do Cơ quan 

quyền lực ban hành  

12 105 

119.  PHÄM HỒNG HÄNH 

 

Dén độ tội phäm tham nhüng theo quy đðnh cûa 

Công þớc về Chống tham nhüng và một số thách 

thức đặt ra  đối với việc thực thi 

1 83 

120.  Mô hình chứng nhên y tế chung täi Liên minh 

chåu Åu trong bối cânh dðch COVID 19 và một số 

vçn đề đặt ra đối với ASEAN 

9 115 

121.  CHU MÄNH HÙNG An ninh con ngþời – Nhên thức và quan điểm cûa 

Đâng Cộng sân Việt Nam 

7 3 
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122.  BÙI THỊ NGỌC LAN 

NGUYỄN ĐỨC ANH 

Cơ cçu tổ chức cûa ASEAN dþới gòc nhìn đối 

sánh với EU 

10 98 

123.  VÜ THỊ PHƯƠNG LAN Lí luên về miễn trÿ quốc gia trên thế giới và xu 

hþớng phát triển 

4 71 

124.  NGUYỄN MAI LINH 

ĐỖ NGỌC LINH 

Nhån chứng chuyên gia trong trọng tài xåy dựng 

quốc tế và một số gợi mở cho Việt Nam  

12 115 

125.  NGUYỄN THỊ KIM NGÅN Tác động cûa mực nþớc biển dång đến cách xác 

đðnh đþờng cơ sở cûa quốc gia ven biển  

7 135 

126.  ĐẶNG MINH PHƯƠNG Tự chứng nhên xuçt xứ hàng hoá theo ATIGA, 

EVFTA và CPTPP 

9 128 

127.  TRÆN THU PHƯƠNG Những vçn đề pháp lí đặt ra đối với thþơng mäi 

điện tử xuyên biên giới trong các cam kết quốc 

tế cûa Việt Nam 

12 79 

128.  NGÔ TRỌNG QUÅN Điều khoân đối xử công bìng và thoâ đáng trong 

các hiệp đðnh đæu tþ quốc tế cûa Việt Nam 

8 103 

129.  LÊ NGUYỄN GIA THIỆN Phán quyết trọng tài tÿng phæn và phán quyết 

trọng tài täm thời theo pháp luêt Thýy Sỹ và đề 

xuçt cho Việt Nam 

10 114 

130.  NGÔ THỊ TRANG 

HOÀNG THỊ NGỌC ANH 

Vai trñ duy trì hña bình và an ninh quốc tế cûa 

Hội đồng Bâo an tÿ thực tiễn ứng phò với đäi 

dðch Covid-19 

8 118 

ĐÀO TẠO 

STT Tác giả Bài Số Trang 

131.  ĐẶNG THANH NGA Nhên thức về danh tiếng nhà trþờng và ânh 

hþởng cûa nò đến gín kết với tổ chức cûa giâng 

viên Trþờng Đäi học Luêt Hà Nội  

8 130 

 


