
  

 

 

 

 

 

 
Tất cả các bài đăng                         

đều được phản biện độc lập 

TẠP CHÍ LUẬT HỌC 
Ra hằng tháng 

Số 1(260), tháng 1/2022 

Năm thứ XXVIII 

 

MỤC LỤC 
 

Trang 

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI 

 Pháp luật về điều kiện kinh doanh bất động sản du lịch 

ĐOÀN TRUNG KIÊN 3 

 Lí thuyết về đơn vị hành chính-lãnh thổ đặc biệt và các loại đơn vị 

hành chính-lãnh thổ đặc biệt đặc trưng trên thế giới 

NGUYỄN THỊ THIỆN TRÍ 17 

 Pháp luật tố tụng dân sự Việt Nam trong bối cảnh Cách mạng công 

nghiệp lần thứ tư 

TRẦN ANH TUẤN 31 

 Thoả thuận hạn chế cạnh tranh trong lĩnh vực lao động - Thực trạng 

và những khía cạnh pháp lí đặt ra 

TRẦN THỊ THÚY LÂM 

NGUYỄN VIỆT HÙNG 47 

 Xử lí hành vi hạn chế cạnh tranh trong hoạt động nhượng quyền 

thương mại: kinh nghiệm quốc tế và đề xuất cho Việt Nam 

NGUYỄN THỊ TÌNH 57 

 Hoàn trả tài sản bảo đảm là vật chứng trong vụ án hình sự cho các tổ 

chức tín dụng theo pháp luật Việt Nam 

LƯƠNG KHẢI ÂN 72 

 Dẫn độ tội phạm tham nhũng theo quy định của Công ước về chống 

tham nhũng và một số thách thức đặt ra  đối với việc thực thi  

PHẠM HỒNG HẠNH 83 



  

 

 

 

 

 
All manuscripts go through            

a double-blind review process 

HANOI LAW REVIEW 
Monthly 

No 1(260), January 2022 

Year XXVIII 

 

CONTENTS 
 

Page 

RESEARCH - EXCHANGE OF OPINIONS 

 Regulations on tourism real estate business conditions  

DOAN TRUNG KIEN 3 

 The theory of special territorial-administrative units and prominent 

types of special territorial-administrative units around the world 

NGUYEN THI THIEN TRI 17 

 Vietnam's civil procedure law in the context of the fourth scientific 

and idustrial revolution 

TRAN ANH TUAN 31 

 Non – compete agreement in labour – Reality and legal aspects 

TRAN THI THUY LAM 

NGUYEN VIET HUNG 47 

 Addressing anticompetitive behaviors in franchising activitiies: 

International experience and suggestions for Vietnam   

NGUYEN THI TINH 57 

 Returning securities as evidence in criminal cases to credit 

organizations under Vietnamese laws  

LUONG KHAI AN 72 

 Extradition of corruption criminals under the United Nations 

Convention against coprruption and some current challenges 

PHAM HONG HANH 83 

 


