
  

 

  

 

 
Tất cả các bài đăng                         

đều được phản biện độc lập 

TẠP CHÍ LUẬT HỌC 
Ra hằng tháng 

Số 8 (267), tháng 8/2022 
Năm thứ XXVIII 

MỤC LỤC 
 

Trang 

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI 

 Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Nhà nước pháp quyền xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam 

NGUYỄN MINH ĐOAN 3 

 Mô hình bảo hiến và gợi mở cho Việt Nam  

NGUYỄN ĐĂNG DUNG, VŨ THÀNH CỰ 11 

 Cơ sở khoa học, chính trị và pháp lí về xây dựng chính quyền đô thị ở Việt Nam  

TRƯƠNG HỒ HẢI, ÂU THỊ TÂM MINH 23 

 Biện pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng trong quy định của Bộ luật Hình sự và 
một số kiến nghị hoàn thiện 

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG HOA 37 

 Thừa kế điền sản trong pháp luật phong kiến Việt Nam 

PHẠM THỊ THU HIỀN 47 

 Hoàn thiện quy định về hợp đồng theo mẫu trong Bộ luật Dân sự năm 2015 

TRẦN NGỌC HIỆP 59 

 Hướng tiếp cận và hoàn thiện pháp luật bảo vệ dữ liệu cá nhân tại Việt Nam trước 
tác động lập pháp của thế giới và khu vực 

BẠCH THỊ NHÃ NAM 68 

 Hoàn thiện pháp luật thi hành án dân sự Việt Nam về biện pháp bảo đảm phong toả 
tài khoản, tài sản của người phải thi hành án dân sự 

TRẦN PHƯƠNG THẢO 84 

 Quy định của pháp luật về huỷ kết quả đấu giá tài sản thi hành án dân sự và một số 
kiến nghị 

NGUYỄN THỊ THUÝ HẰNG 95 

 Điều khoản đối xử công bằng và thoả đáng trong các hiệp định đầu tư quốc tế của 
Việt Nam 

NGÔ TRỌNG QUÂN 105 

 Vai trò duy trì hòa bình và an ninh quốc tế của Hội đồng Bảo an từ thực tiễn ứng 
phó với đại dịch Covid-19 

NGÔ THỊ TRANG, HOÀNG THỊ NGỌC ANH 120 

 Nhận thức về danh tiếng nhà trường và ảnh hưởng của nó  đến gắn kết với tổ chức 
của giảng viên Trường Đại học Luật Hà Nội  

ĐẶNG THANH NGA 132 



  

 

 

 
All manuscripts go through            

a double-blind review process 

HANOI LAW REVIEW 
Monthly 

No 8 (267), August 2022 
Year XXVIII 

CONTENTS 
 

Page 

RESEARCH - EXCHANGE OF OPINIONS 

 Improving the capacity, efficiency, and performance of the Socialist Rule-of-Law 
State in Vietnam 

NGUYEN MINH DOAN 3 

 Judicial review models and implications for Vietnam 

NGUYEN DANG DUNG, VU THANH CU 11 

 Scientific, political and legal basis for building urban government in Vietnam 

TRUONG HO HAI, AU THI TAM MINH 23 

 Educational measures in reformatory institutions under the Criminal Code and 
some recommendations for improvement 

NGUYEN THI PHUONG HOA 37 

 Inheritance of real estates in Vietnam's Feudal Law 
PHAM THI THU HIEN 47 

 Refining regulations on standard form contracts under the Civil Code 2015 

TRAN NGOC HIEP 59 

 Directions to access and refine the law on personal data protection in Vietnam 
from the global and regional legal impact 

BACH THI NHA NAM 68 

 Improving the measures to ensure the freezing of accounts and assets of debtor 
under the Law on Enforcement of Civil Judgement in Vietnam  

TRAN PHUONG THAO 84 

 Legal provisions on cancellation of asset auction results for enforcement of civil 
judgment and some recommendations 

NGUYEN THI THUY HANG 95 

 The fair and equitable treament clauses in Vietnam’s international investment 
agreements 

NGO TRONG QUAN 105 

 The responsibilities of the Security Council to maintain peace and security: 
Response to Covid 19 

NGO THI TRANG, HOANG THI NGOC ANH 120 

 The awareness of the University’s reputation and its impact on the organizational 
commitment of the Hanoi Law University’s  lecturers 

DANG THANH NGA 132 
 


