TỔNG MỤC LỤC NĂM 2020
Tên bài

TT

I

Tác giả

Số Tr.

HUỲNH THỊ SINH HIỀN

9 3

Lý luận Nhà nước và pháp luật

1.

Hiệu lực trở về trước của văn bản quy phạm pháp luật ở
Việt Nam – Một số vấn đề lý luận và thực tiễn

II

Luật Hiến pháp

2.

Bảo đảm quyền của các nhóm dễ bị tổn thương ở Việt
Nam – Từ góc nhìn đánh giá thực tiễn thi hành Hiến pháp
năm 2013

3.

Một số khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn thực hiện
Luật Tín ngưỡng, tôn giáo

NGUYỄN THỊ ĐỊNH

1 16

4.

Đổi mới, hoàn thiện cơ chế kiểm soát của chính quyền
trung ương đối với chính quyền địa phương trong bối cảnh
đẩy mạnh phân cấp, phân quyền ở Việt Nam hiện nay

BÙI XUÂN ĐỨC

2 22

5.

Thủ tướng Chính phủ trong cơ chế kiểm soát quyền lực ở
Anh và những kinh nghiệm đối với Việt Nam

TRẦN THỊ THU HÀ

2 36

6.

Kiểm soát giữa lập pháp và hành pháp ở Hoa Kỳ - Những PHẠM THỊ PHƯƠNG THẢO
3 3
kinh nghiệm tham khảo cho Việt Nam
TRƯƠNG THỊ MINH THÙY

7.

Những bài học lý luận và thực tiễn của Chiến lược cải
cách tư pháp

8.

An toàn pháp lý – Một yêu cầu trong xây dựng nhà nước
pháp quyền và bảo đảm quyền con người

9.

Quản trị tốt và vấn đề quản trị nhà nước ở Việt Nam

10. Về tiếp tục đẩy mạnh cải cách tư pháp ở Việt Nam

TRẦN THÁI DƯƠNG
TRẦN THỊ THANH MAI

ĐÀO TRÍ ÚC
NGUYỄN LINH GIANG
NGUYỄN VĂN QUÂN
VŨ THƯ

1 3

5 3
6 3
9 11

VÕ KHÁNH VINH

11 3

11.

Kiểm soát của Chủ tịch nước đối với việc thực hiện
quyền tư pháp ở Việt Nam

PHẠM THỊ PHƯƠNG THẢO

12 30

12.

Cơ chế đặc thù cho chính quyền đô thị Việt Nam: Vấn đề
nhận thức và áp dụng

NGUYỄN THỊ THIỆN TRÍ

12 39

CAO VŨ MINH

1 25

III Luật Hành chính
Thống nhất chế tài xử phạt vi phạm hành chính đối với
13. hành vi “xúc phạm danh dự, nhân phẩm” trong các nghị
định của Chính phủ
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Tên bài

14.

Hình thức phạt tiền trong pháp luật xử phạt vi phạm
hành chính

15.

Một số bất cập về bổ nhiệm công chức trong cơ quan nhà
nước cấp tỉnh và giải pháp hoàn thiện

Một số bất cập trong thực hiện quy định “đảm bảo sức
16. khỏe để hành nghề công chứng” của Luật Công chứng
năm 2014
17.

Hợp đồng hành chính – Kinh nghiệm của Cộng hòa Pháp
và những gợi mở cho pháp luật Việt Nam

18.

Bảo đảm pháp lý quyền khiếu nại của viên chức trong
đơn vị sự nghiệp công lập theo Luật Khiếu nại năm 2011

Hình thức xử phạt tước quyền sử dụng giấy phép, chứng
19. chỉ hành nghề có thời hạn trong pháp luật xử phạt vi
phạm hành chính
20.

Một số vấn đề về hoàn thiện chế định trách nhiệm kỷ luật
hành chính ở Việt Nam

Thẩm quyền của cơ quan thanh tra nhà nước khi phát
21. hiện dấu hiệu của tội phạm trong hoạt động thanh tra
hành chính

Tác giả
NGUYỄN NHẬT KHANH
ĐẶNG THỊ PHƯƠNG NGỌC
ĐẶNG PHƯỚC THÔNG
LÊ THỊ HỒNG

Số Tr.
1 38
2 48

NGUYỄN HUY CƯỜNG

2 58

TRẦN THỊ THU PHƯƠNG

3 15

VÕ TẤN ĐÀO
HỒ QUANG CHÁNH

4 3

CAO VŨ MINH

5 10

VŨ THƯ

6 10

HỒ QUANG CHÁNH
VÕ TẤN ĐÀO

9 24

IV Luật Hình sự

22.

Một số vấn đề về quy định đối với người dưới 18 tuổi
phạm tội trong Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ
sung năm 2017)

23.

Bàn về quy định của Bộ luật Hình sự về Tội tàng trữ trái
phép chất ma túy

24.

Sự trừng trị trong Luật hình sự

25.

PHAN THỊ PHƯƠNG HIỀN

CHU TẤN HẢI
NGUYỄN THỊ PHƯƠNG HOA

4 14

5 22

HỒ SỸ SƠN

6 20

Trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại và những
vấn đề cần tiếp tục hoàn thiện

HOÀNG MINH ĐỨC

7 17

26.

Bảo vệ thể chế kinh tế thị trường ở Việt Nam bằng pháp
luật hình sự

ĐINH THẾ HƯNG

9 33

27.

Phạm tội chưa đạt theo quy định của Bộ luật Hình sự năm
2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017)

MAI THỊ THỦY

10 12
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Tác giả
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28.

Mối quan hệ giữa cơ quan điều tra và viện kiểm sát trong
tố tụng hình sự Việt Nam

LÊ HUỲNH TẤN DUY

2 63

29.

Rút yêu cầu khởi tố đối với vụ án khởi tố theo yêu cầu
của bị hại trong tố tụng hình sự

TRẦN HỒNG CA

3 35

30.

Biện pháp tạm giữ theo quy định của Bộ luật Tố tụng
Hình sự năm 2015

ĐINH VĂN ĐOÀN

4 20

31.

Bất cập trong các quy định về thực hành quyền công tố của
viện kiểm sát ở giai đoạn xét xử sơ thẩm vụ án hình sự

32.

Bất cập trong các quy định về đương sự của Bộ luật Tố
tụng Hình sự năm 2015 và kiến nghị hoàn thiện

33.

Quy định về các biện pháp ngăn chặn bắt, tạm giữ, tạm
giam trong Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015 – Nhìn từ
góc độ bảo đảm quyền con người

TT

V

Luật Tố tụng Hình sự

TRẦN THỊ LIÊN
NGUYỄN VIỆT KHÁNH HÒA

THÁI CHÍ BÌNH

6 25
10 19

HUỲNH VĂN RI
BÙI KIM TRỌNG

12 63

VÕ MINH KỲ

VI Luật Dân sự
34.

Tiền ảo và một số vấn đề pháp lý đặt ra ở Việt Nam hiện nay

35.

Kiểm soát tính công bằng của các điều khoản mẫu

36.
37.

Chế tài bồi thường thiệt hại mang tính trừng phạt theo
pháp luật Hoa Kỳ
Quyền của chủ thể có quyền hưởng dụng theo quy định
của Bộ luật Dân sự năm 2015

38.

Đánh giá và đề xuất diễn giải áp dụng quy định của Bộ
luật Dân sự năm 2015 về giao kết, thực hiện, sửa đổi,
chấm dứt hợp đồng

39.

Một số bất cập của pháp luật về điều kiện thu nhập để
được mua nhà ở xã hội đối với người có thu nhập thấp

TRẦN VĂN BIÊN
NGUYỄN MINH OANH

4 30

NGUYỄN THỊ DUNG

4 41

NGUYỄN CHÍ THẮNG

4 51

NGUYỄN THANH PHÚC

6 30

HÀ THỊ THÚY
ĐOÀN ĐỨC LƯƠNG

6 38

NGUYỄN THỊ BẢO NGA

11 46

THÁI CHÍ BÌNH

7 22

VII Luật Tố tụng Dân sự
40.

Áp dụng quy định của pháp luật tố tụng dân sự thực hiện
hoạt động đo đạc

41.

Ủy quyền khởi kiện của cá nhân trong vụ án dân sự

NGUYỄN THỊ HOÀI TRÂM
LÊ THỊ MINH NGỌC

8 3
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42.

Bảo hộ quyền tác giả đối với tác phẩm được tạo ra bởi trí
tuệ nhân tạo

VŨ THỊ HẢI YẾN

3 45

43.

Học thuyết lạm dụng quyền sở hữu trí tuệ và hành vi vi
phạm pháp luật cạnh tranh của chủ sở hữu quyền sở hữu
trí tuệ

BÙI THỊ HẰNG NGA

8 12

44.

Bồi thường thiệt hại định trước do xâm phạm quyền sở
hữu trí tuệ theo pháp luật Việt Nam: Một số vấn đề đặt ra
và giải pháp hoàn thiện

HOÀNG VĂN THẮNG

8 21

TT

VIII Luật Sở hữu trí tuệ

IX Luật Kinh tế
45.

Một số bất cập của Luật Doanh nghiệp năm 2014 về góp
vốn thành lập doanh nghiệp và kiến nghị hoàn thiện

ĐẶNG HOA TRANG

2 74

46.

Áp dụng chỉ số HHI trong pháp luật về tập trung kinh tế
tại Hoa Kỳ, Liên minh châu Âu – Một số đề xuất cho
pháp luật cạnh tranh Việt Nam

MAI NGUYỄN DŨNG

4 57

47.

Các biện pháp phòng vệ thương mại của Việt Nam hiện nay

ĐOÀN TRUNG KIÊN

7 31

48.
49.

Doanh nghiệp trong nền kinh tế số từ góc nhìn của Luật
Cạnh tranh
Thực trạng pháp luật Việt Nam về quản trị doanh nghiệp
nhà nước

NGUYỄN NHƯ PHÁT
PHẠM THỊ HIỀN

8 31

NGUYỄN THỊ HUẾ

8 39

50.

Một số bất cập trong quy định pháp luật về quản lý, sử
dụng nhà chung cư và định hướng hoàn thiện

TRẦN LINH HUÂN

8 52

51.

Bàn về tính chất pháp lý của kinh doanh căn hộ du lịch,
căn hộ văn phòng trong mối liên hệ với kinh doanh nhà
chung cư

ĐẶNG ANH QUÂN

10 27

52.

Quy định về quyền lợi bảo hiểm trong hợp đồng bảo hiểm
hàng hải

BÙI NGUYỄN TRÀ MY

11 23

53.

Vi phạm hợp đồng hiệu quả: Từ thuyết vị lợi của Jeremy
Bentham đến tư tưởng tự do của John Stuart Mill

GIẢN THỊ LÊ NA

11 35

X

Luật Tài chính

54.

Hoàn thiện pháp luật bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư trên
thị trường chứng khoán ở Việt Nam hiện nay

TRẦN LINH HUÂN

1 54

55.

Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp trong lĩnh vực đầu tư
nông nghiệp – Bất cập và hướng hoàn thiện

PHẠM THỊ TUYẾT GIANG

3 55

88

TỔNG MỤC LỤC NĂM 2020

TT

Tên bài
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56.

Quy định về chào bán chứng khoán trong Luật Chứng
khoán hiện hành

PHAN PHƯƠNG NAM

6 68

XI Luật Ngân hàng
57.

Một số vấn đề pháp lý về cấp tín dụng cho các dự án phát
triển nhà chung cư của ngân hàng thương mại

LÊ VĂN HIỂN

3 63

58.

Mô hình cho vay ngang hàng và một số vấn đề pháp lý
đặt ra cho Việt Nam

TRẦN THỊ DIỆN

3 75

59.

Hoàn thiện quy định pháp luật về tổ chức, quản trị, điều
hành quỹ tín dụng nhân dân

ĐỖ MẠNH PHƯƠNG

12 71

NGUYỄN THÀNH PHƯƠNG

7 42

NGÔ GIA HOÀNG

10 41

XII Luật Đất đai
60.

Hoàn thiện pháp luật về hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và
tìm kiếm việc làm khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp

61.

Thu hồi đất trong trường hợp dự án đầu tư sử dụng đất
chậm tiến độ

62.

Tranh chấp đất đai và giải quyết tranh chấp đất đai ở khu
vực Tây Nguyên

TRẦN TRỌNG HIẾU
NGUYỄN QUANG TUYẾN
TẠ VĂN NHẤT

12 77

XIII Luật Môi trường
63.

Cơ chế lựa chọn chủ thể cung ứng dịch vụ thu gom chất
thải rắn sinh hoạt

NGUYỄN HOÀNG THÙY

6 55

TRANG

64.

Xây dựng và hoàn thiện pháp luật về quản lý rác thải
nhựa hướng tới phát triển kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam

BÙI ĐỨC HIỂN

8 61

65.

Công ước Basel về xử lý, kiểm soát vận chuyển qua biên
giới chất thải nguy hại và kiến nghị cho Việt Nam

PHAN THỊ HƯƠNG GIANG

10 49

66.

Những hạn chế trong quản lý rác thải nhựa trên biển tại
Việt Nam theo Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý
rác thải nhựa đại dương đến năm 2030

PHẠM HỒNG HẠNH

11 53

67.

Hoàn thiện pháp luật lao động nhằm bảo đảm quyền của
người lao động trong các Hiệp định thương mại tự do thế
hệ mới

NGUYỄN THANH HUYỀN

1 67

68.

Một số hạn chế của pháp luật về tuyển dụng lao động ở
Việt Nam

HOÀNG XUÂN TRƯỜNG

6 48

XIV Luật Lao động
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69.

Quyền được hỗ trợ để tái hòa nhập xã hội của người lao
động di trú và một số kiến nghị cho Việt Nam

NGUYỄN QUANG THÀNH

9 41

XV Luật Quốc tế
70.

Nguyên tắc không gây thiệt hại trong bảo vệ nguồn nước
quốc tế theo quy định của Luật quốc tế và một số vấn đề
đặt ra đối với Việt Nam

HÀ THANH HÒA

4 69

71.

Tác động của việc tham gia Hiệp định về đàn cá di cư đến việc
hưởng quyền tự do đánh bắt cá trên biển cả của Việt Nam

TRẦN HỮU DUY MINH

6 75

72.

Nhu cầu bảo hộ công dân Việt Nam ở nước ngoài và căn
cứ bảo hộ công dân

LÊ MAI THANH

9 49

73.

Thực tiễn thực hiện thủ tục kết luận tư vấn tại Tòa án
Công lý quốc tế và việc vận dụng trong giải quyết tranh
chấp trên biển ở nước ta hiện nay

ĐINH PHẠM VĂN MINH

9 61

NGUYỄN ĐỨC VIỆT

9 71

ĐÀO GIA PHÚC

4 77

XVI Tư pháp quốc tế
74.

Thẩm quyền mở thủ tục phá sản quốc tế - Những nỗ lực
quốc tế và kinh nghiệm cho Việt Nam

XVII Luật Thương mại quốc tế
75.

Vai trò của các hiệp định thương mại tự do trong việc
thúc đẩy tái cơ cấu chính sách thuế nội địa dưới góc nhìn
của các quốc gia đang phát triển

76.

Phương thức giải quyết tranh chấp thông qua Ban phòng
ngừa/Ban xử lý tranh chấp trong hợp đồng FIDIC 2017
và khuyến nghị đối với Việt Nam

77.

Bình luận về án lệ liên quan tới nguyên tắc tự do dịch
chuyển tiền trong luật đầu tư quốc tế

Áp dụng giải thích phát triển trong giải thích một số quy
78. định của Tổ chức Thương mại thế giới và lưu ý đối với
Việt Nam
Thực tiễn áp dụng Điều 6 Công ước Viên năm 1980 về
79. hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế và khuyến nghị cho
doanh nghiệp Việt Nam
XVIII Quyền con người
80.

90

Phát ngôn thù ghét trên mạng xã hội – Những vấn đề
pháp lý đặt ra

NGUYỄN MAI LINH
LÊ THỊ HÀ MY

7 75

NGUYỄN THỊ ANH THƠ

10 60

NGUYỄN NGỌC HÀ

11 61

TÀO THỊ HUỆ
NGUYỄN QUANG ANH

NGUYỄN TIẾN ĐỨC
TRẦN THỊ THU THỦY

11 76

3 24
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81.

Quyền con người trong đại dịch Covid-19

82.

Xây dựng pháp luật về tình trạng khẩn cấp ở Việt Nam:
Tiếp cận từ góc độ giới hạn quyền hiến định

Nguyên tắc xử lý dữ liệu cá nhân trên không gian mạng
83. theo pháp luật Việt Nam dưới góc nhìn so sánh với pháp
luật Singapore, Liên minh châu Âu
Giới hạn của tự do báo chí trong pháp luật quốc tế về
84.
quyền con người
XIX Nhà nước và pháp luật nước ngoài

Tác giả

Số Tr.

NGUYỄN THỊ THU TRANG

7 50

BÙI TIẾN ĐẠT

LƯU MINH SANG
NGUYỄN THỊ THÙY DUNG

10 3
11 16

TRẦN THỊ LOAN

12 51

85.

Đặc quyền luật sư – khách hàng trong pháp luật một số
quốc gia – Kinh nghiệm cho Việt Nam

NGUYỄN HẢI YẾN

1 78

86.

Chính sách, pháp luật của Hoa Kỳ về phòng, chống đánh
bắt cá bất hợp pháp, không báo cáo, không kiểm soát –
Kinh nghiệm cho Việt Nam

TRẦN THỊ THU THỦY

5 59

87.

Kinh nghiệm của Trung Quốc, Ấn Độ về xây dựng pháp
luật lao động và an sinh xã hội tại các đặc khu kinh tế –
Gợi mở cho Việt Nam

HÀ THỊ HOA PHƯỢNG

5 70

88.

Quản trị tốt – Nghiên cứu so sánh giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc

NGUYỄN TIẾN ĐỨC

8 72

89.

Đạo luật Our Care, Our Choice của tiểu bang Hawaii
(Hoa Kỳ) và kinh nghiệm tham khảo cho Việt Nam

TRƯƠNG THỊ MINH THÙY

10 74

XX Thực tiễn pháp lý
90.

Thực tiễn thực hiện pháp luật về quy hoạch xây dựng, quản
lý, sử dụng nghĩa trang ở Việt Nam và một số kiến nghị

HOÀNG KIM KHUYÊN

5 51

91.

Bình luận khoa học án lệ số 05/2016/AL

TƯỞNG DUY LƯỢNG

7 63

XXI Góp ý Dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
92.

Về xã hội pháp quyền Việt Nam

93.

VÕ KHÁNH VINH

2 3

Tổ chức và thực hiện quyền lực nhà nước ở Việt Nam –
Thực trạng và những vấn đề đặt ra

NGUYỄN NHƯ PHÁT

2 12

94.

Tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của Quốc hội ở
Việt Nam hiện nay

PHAN THANH HÀ

7 3

95.

Một số ý kiến góp ý Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại
hội lần thứ XIII của Đảng

LÊ HỒNG HẠNH

12 3
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96.

Tên bài
Góp ý Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội lần thứ
XIII của Đảng về kết quả, phương hướng, nhiệm vụ xây
dựng nhà nước pháp quyền

Tác giả

Số Tr.

NGUYỄN ĐỨC MINH

12 10

97.

Mấy ý kiến về vấn đề xây dựng và hoàn thiện nhà nước
pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong Dự thảo Báo cáo
chính trị trình Đại hội lần thứ XIII của Đảng

98.

Về quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng, chống,
giảm nhẹ thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu trong Dự
thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội lần thứ XIII của Đảng

PHẠM HỮU NGHỊ

12 22

99.

Góp ý Dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát
triển kinh tế – xã hội 10 năm 2011 – 2020, xây dựng Chiến
lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2021 – 2030

LÊ MAI THANH

12 27

VŨ THƯ
LÊ QUANG THƯỞNG

12 17

XXII Góp ý Dự án Luật
100.

Cơ chế chia sẻ rủi ro về doanh thu trong phương thức đối
tác công tư (PPP) – Một số góp ý cho Việt Nam

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG HÀ

5 31

101.

Lựa chọn nhà đầu tư trong phương thức đối tác công tư
tại Việt Nam

NGUYỄN TUẤN VŨ

5 42
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