Tra cøu theo t¸c gi¶

A
An, Bạch Quốc

•Quản lý Nhà nước đối với hoạt động thương mại trong điều kiện tự do hoá
thương mại (S4/2000)• Hiệp định thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ: một số
vấn đề đặt ra đối với pháp luật Việt Nam (S3/2001)

Anh, Đặng

•Đổi mới tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan điều tra
(ĐS1/2003)

An, Khánh

•Trước năm mới, Tổng thống đối thoại với dân (S1/2002)

Anh, Lưu Hoài

•Phải chăng đại biểu Quốc hội cần "có chuyên môn luật"? (S4/2002)

Anh, Ngô Huy

•Thấy gì qua thảo luận sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 1992? (S6/2001)

An, Nguyễn

•Người ngoại tỉnh di cư vào Hà Nội: chuyện không chỉ của công an phường
(S10/2003)

Anh, Nguyễn Hoàng •Xây dựng mô hình cung cấp tài chính phù hợp để phát triển nền y tế Việt
Nam (S6/2000)• Trưởng thôn và vai trò tự quản ở cộng đồng dân cư cơ sở
(ĐS1/2002)• ỏp dụng nguyên tắc pháp luật trong hoạt động xét xử
(S11/2004)• Soạn thảo và ban hành văn bản quy phạm pháp luật phù hợp
với thực tiễn (S11/2005)
An, Nguyễn Văn

•Đổi mới các công đoạn làm luật và đưa luật vào cuộc sống (S6/2003)

Anh, Phan Thông

•Suy nghĩ về chế định thừa phát lại (S4/2002)

Anh, Phương

•Hành nghề y tế ngoài công lập (S6/2002)• Công bằng xã hội trong khám
chữa bệnh (S10/2002)

Anh, Trần Hà

•Một số vấn đề cần quan tâm khi nghiên cứu chủ trương đưa điện hạt nhân
vào sử dụng ở nước ta (S8/2004)

Anh, Trần Lê

•Tăng cường kiểm tra xét duyệt ngân sách ở Trung Quốc (S1/2001)• Tiến
trình dân chủ ở Trung Quốc (S5/2000)

Anh, Vũ Hải

•Thương mại điện tử và các vấn đề pháp lý phát sinh (S1/1999)

Anh, Vũ Hồng

•Kinh nghiệm nước ngoài với việc đổi mới tổ chức và hoạt động của bộ máy
nhà nước ta (S11/2001)• Tổ chức và hoạt động của Nghị viện Vương quốc
Anh (S10/2002)• Ai phân công thực hiện quyền lực nhà nước? (S3/2003)•
Giám sát Hiến pháp (S12/2003)

Anh, Xuân

•Thư ký toà án phải là một nghề (S5/2004)• Bộ luật Tố tụng dân sự đầu tiên:
một bước tiến trong quá trình cải cách tư pháp (S6/2004)• Chỉ dẫn địa lý
nông sản: thực trạng và giải pháp (S7/2004)• Tiếng nói của những người
làm báo vì sự phát triển giáo dục (S8/2004)• Pháp luật về đình công: nhận
thức và hoàn thiện (S9/2004)• Khai mạc kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XI:
Tháng mười Hà Nội với kỳ họp Quốc hội (S10/2004)• Kết quả kỳ họp thứ 6
Quốc hội khoá XI: Định hướng cho bước chuyển mới (S12/2004)• Tạp chí
Nghiên cứu lập pháp: Bốn năm hoạt động (S2/2005)• Hoạt động của luật sư
trong công cuộc cải cách tư pháp (S3/2005)
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B
Báo, Nguyễn Thị

•Đảm bảo thực hiện quyền công dân thông qua hoạt động của các cơ quan
nhà nước (S7/2005)

Bảo, Trọng

•Cần pháp luật hoá giao dịch thương mại điện tử ở nước ta (S2/2005)

Bạt, Nguyễn Trần

•Vấn đề chênh lệch giàu - nghèo với quá trình hội nhập thương mại toàn cầu
(S4/2003)• Cải cách tại thế giới thứ ba: tính đồng bộ (S11/2003)• Bảo vệ lợi
ích của Việt Nam trong quan hệ thương mại quốc tế (ĐS2/2003)• Nhận thức
thế giới trong thời đại thông tin (S6/2004)• Pháp luật: tài sản tinh thần của
nhân dân (S1/2005)• Thể chế và thành tích (S3/2005)

Báu, Đào Ngọc

•Vấn đề độc quyền ở Việt Nam (S11/2004)

Bắc, Nguyễn Thị

•Về tranh tụng trong tố tụng hình sự (S9/2003)• Tổ chức cơ quan điều tra
hình sự: Quá trình hình thành và phát triển (S9/2005)

Bằng, Hoàng Hải

•Bản lĩnh chính trị của cán bộ lãnh đạo (S5/2005)

Bép, Vương Văn

•Thực tiễn xét xử địa phương: Đình chỉ thi hành án trong trường hợp người
bị án chết: Còn thiếu quy định (S6/2005)

Biên, Trần Văn

•Về chế định hợp đồng vay tài sản (S9/2004)

Bích, Dư Ngọc

•Nguyên tắc có đi có lại có phải là giải pháp? (S8/2004)

Bình, Đỗ Ngân

•Thủ tục và cách thức tiến hành đình công (S7/2005)

Bình, Đỗ Thị

•Giáo dục phổ thông ngoài công lập ở một số nước (S4/2005)

Bình, Hà Thị Thanh •Tài sản phá sản và phân chia tài sản của con nợ bị phá sản (S5/2003)
Bình, Mai Quốc

•Thực hiện Nghị định về phân cấp quản lý cho Tp. Hồ Chí Minh
(ĐS1/2002)• Tiếp xúc cử tri tại Đoàn đại biểu Tp. Hồ Chí Minh (S9/2004)

Bình, Mai Xuân

•Giám sát của Quốc hội đối với Chính phủ theo Hiến pháp năm 1958 của
Cộng hoà Pháp (S5/2000)• Toà án hành chính ở Cộng hoà Pháp (S8/2000)•
Thị trường chứng khoán Việt Nam - mô hình và giải pháp phát triển
(S2/2001)• Toà thương mại ở Cộng hoà Pháp (S3/2001)• Hội nhập vào
AFTA - Một số vấn đề đặt ra đối với Việt Nam (ĐS2/2001)

Bình, Nguyễn Bá

•Mô hình cơ quan quản lý nhà nước về cạnh tranh (S7/2003)• Sự giao thoa
giữa các đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ (S10/2005)

Bình, Nguyễn Cảnh •Thủ tục chất vấn tại Nghị viện Anh (S7/2004)
Bình, Nguyễn Thanh •"Quan tính" và xoá bỏ quan tính (S5/2002)• Xây dựng Nhà nước pháp
quyền trên nền tảng đoàn kết, dân chủ, nhân dân (S8/2002)• Tự do và pháp
luật (S9/2004)• Bình đẳng và pháp luật (S12/2004)• Dân trí và dân chủ
(S2/2005)
Bình, Nguyễn Thị Thanh
•Thuế chống bán phá giá của Mỹ và bí quyết cho các doanh nghiệp Việt
Nam (S8/2004)
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•Lời hứa trang trọng của đại biểu Quốc hội trước nhân dân (S7/2002)

Bình, Nông Quốc

•Công bố và xác định thời điểm hiệu lực của các văn bản quy phạm pháp
luật của HĐND và UBND (S10/2004)• Có nên xây dựng một chương trình
riêng về hợp đồng trong Luật Thương mại hay không (S3/2005)

Bentley John

•Những vấn đề hiện tại về tính công khai của pháp luật Việt Nam và các giải
pháp kiến nghị (S4/2001)

Bộ, Nguyễn Khắc

•Thi hành án: Bất cập từ cơ quan pháp luật (S7/2003)

Bút, Nguyễn Đình

•Cải cách cơ bản chính sách tiền lương tiến tới công bằng xã hội (S8/2003)

Bút, Trần Đình

•Cần nuôi dưỡng nguồn thu và quản lý chi tốt (S6/2004)• Tư duy mới cho
Luật Du lịch (S1/2005)

C
CDN

•Bàn về lập chương trình và bảo đảm sự thống nhất trong kỹ thuật thể hiện
các dự án luật, pháp lệnh (S1/2001)• Cải tiến thủ tục ở Quốc hội (S10/2003)

C.E.S. FRANKS

•Trách nhiệm giải trình và trách nhiệm đảm đương trong Chính phủ Canada
(S8/2003)

Chalon Nhiapaoho

•Hoạt động lập pháp của Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào (S5/2005)• Hoạt
động giám sát của Quốc hội CHDCND Lào (S6/2005)

Cam, Nguyễn Thị

•Quản lý đất đai theo cách tiếp cận tài sản (S10/2003)

Cảm, Lê

•Nhà nước pháp quyền các nguyên tắc cơ bản (S8/2001)• Cải cách hệ thống
toà án trong giai đoạn xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam (S4/2002)•
Học thuyết nhà nước pháp quyền: Một số vấn đề trong lịch sử hình thành và
phát triển (S10/2002)

Cẩn, Hồ Ngọc

•Tìm nguồn để cải cách tiền lương (S10/2003)• Lạm phát và thiểu phát cái
nào đáng sợ hơn? (S11/2003)• Mặt bằng giá mới và những giải pháp
(S6/2004)• Năm 2005: Triển vọng lớn cho ngân hàng (S1/2005)

Cẩn, Lê Vĩnh

•Xây dựng vùng nguyên liệu giấy lớn nhất nước ta gắn liền với hồ thuỷ điện
Sơn La (S11/2001)• Phí môi trường - sự cân bằng đối với môi trường
(S10/2002)• Phát triển rừng gắn với bảo vệ môi trường (S6/2004)

Cầu, Hà Tú

•Bàn về khái niệm oan sai và căn cứ pháp lý xác định oan sai trong tố tụng
hình sự (S7/2001)

Chalơn Nhiapaohơ

•Sự hình thành và phát triển chế định lập pháp nước CHDCND Lào
(S12/2004)

Chấn, Lê Văn

•Suy nghĩ về thuế trực thu và thuế gián thu (S7/2001)• Tổ chức bộ máy
quản lý thuế tại địa phương theo chức năng (S4/2005)

Chiêu, Đỗ Văn

•Một số ý kiến về việc xây dựng công trình thuỷ điện Sơn La (S7/2001)

Chí, Nguyễn Hữu

•Một số ý kiến về việc sửa đổi, bổ sung Bộ Luật Lao động (S1/2002)• Đặc
trưng của hợp đồng lao động (S10/2002)• Lao động, việc làm trong bối cảnh
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toàn cầu hoá và những yêu cầu với pháp luật lao động (ĐS2/2003)• Pháp
luật về lao động n ữ: những hạn chế (S3/2004)
Chí, Phạm Ngọc

•Oan sai trong tố tụng hình sự (S2/2003)• Minh oan trong tố tụng hình sự
(S5/2003)

Chính, Lý Văn

•Thực hành quyền công tố trong giai đoạn điều tra (S6/2005)

Chính, Nguyễn Đức •Về chế định thừa phát lại (S8/2000)• Thừa phát lại với công cuộc cải cách
tư pháp ở nước ta (ĐS1/2003)
Chính, Phan Trung •Hoàn thiện hệ thống pháp luật đầu tư nước ngoài (S6/2003)
Chương, Nguyễn

•Những địa danh mang tên ngựa (S1/2002)

Cơ, Võ Hồng

•Luật doanh nghiệp: Một số vấn đề cần hoàn thiện (S10/2001)• Chính sách
“trải thảm đỏ” thu hút đầu tư của các địa phương - những nguy cơ tiềm ẩn
(S5/2004)

Cừ, Lương Phan

•Bàn về giám sát qua thực hiện chương trình xoá đói giảm nghèo (S4/2001)•
Uỷ ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội: Sự phát triển về tổ chức và hoạt
động (S12/2005)

Cương, Nguyễn Văn •Về vai trò của nhà nước trong Hiến pháp (S8/2001)• Bồi thường thiệt hại
ngoài hợp đồng (S4/2005)• Giới thiệu Luật Bồi thường nhà nước của Trung
Quốc (S7/2005)
Cương, Ngô Huy

•Quốc hội và Chính phủ - một số luận điểm về tổ chức (S1/1999)• Pháp
nhân (S1/2001)• Phân loại tài sản (S2/1999)• Luật thương mại: Cơ sở kinh
tế - xã hội hình thành, phát triển và các chức năng (S4/2000)• Về việc xây
dựng pháp lệnh Thủ tục bắt giữ tàu biển (S5/2000)• Luật so sánh tóm lược
và sự cần thiết so sánh pháp luật Việt nam - Hoa Kỳ (S6/2000)• Cải cách
pháp luật ở Việt Nam: Suy nghĩ về sự cần thiết và một số định hướng cơ bản
(S8/2000)• Công ty: Bản chất pháp lý, các loại hình và việc xây dựng hệ
thống các văn bản pháp luật liên quan (S3/2001)• Vài nét về hệ thống pháp
luật Hoa Kỳ (S5/2001)• Nhà nước pháp quyền với việc xây dựng chính
quyền (S6/2001)• Nhà nước pháp quyền với việc xây dựng chính quyền
(tiếp theo) (S7/2001)• Nhà nước pháp quyền với việc xây dựng chính quyền
(tiếp theo) (S10/2001)• Pháp luật Đạo hồi (S11/2001)• Luật Hiến pháp với
văn hoá chính trị (ĐS1/2001)• Hành vi thương mại (S1/2002)

Cường, Nguyễn Mạnh
•Biện pháp giải quyết khi hết thời hạn mà chưa có quyết định xử phạt vi
phạm hành chính (S6/2002)• Suy nghĩ về giám sát của Uỷ ban Pháp luật
(S7/2000)• Quốc hội với cải cách hành chính (S1/2002)• Yêu cầu của việc
xây dựng nhà nước pháp quyền đối với đổi mới tổ chức và hoạt động của
các cơ quan tư pháp (S10/2002)
Cường, Phạm Trọng •Sự cần thiết ban hành Luật Hộ tịch (S11/2005)

D
David O. Dapice
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•Lựa chọn chính sách tăng trưởng (S9/2002)• Kinh tế Việt Nam bước vào
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thời kỳ mới (S1/2005)
Dần, Nguyễn Văn

•Suy nghĩ về mục tiêu và chiến lược giải quyết việc làm ở Việt Nam từ góc
độ các giải pháp tài chính (S4/2000)

Diên, Nguyễn Xuân •Thẩm phán làng (S3/2002)• Giải quyết tình trạng hôn nhân thực tế
(S8/2002)
Diến, Nguyễn Bá

•Điều chỉnh chính sách và pháp luật Việt Nam trong chiến lược chủ động
hội nhập kinh tế quốc tế (ĐS2/2001)• Những thách thức về mặt pháp lý đối
với việc phát triển công nghệ thông tin ở Việt Nam (S1/2004)• Bảo hộ và
thực thi quyền sở hữu trí tuệ hiện nay (S4/2005)

Du, Nguyễn Như

•Về tổ chức đơn vị giúp công tác lập pháp (S9/2001)• Tâm sự đêm giao
thừa (S1/2002)• Nên ban hành nghị quyết của kỳ họp Quốc hội và phiên họp
Uỷ ban thường vụ Quốc hội (S7/2002)• Đồng chí Nguyễn Văn Linh với đổi
mới hoạt động của Quốc hội(S9/2002)• Đổi mới - nghĩ về những việc cụ thể
(S10/2002)• Đồng chí Võ Chí Công với đổi mới Quốc hội(S11/2002)• Tản
mạn ngày xuân (S1/2003)• Đổi mới - Một kỳ họp mùa xuân (S2/2003)• Đổi
mới - nhìn lại: Quốc hội khoá IX với Nghị quyết về “Thực hành tiết kiệm,
chống lãng phí, chống tham nhũng, chống buôn lậu” (S5/2003)• Nhân dịp
Quốc hội chuẩn bị sửa đổi Luật đất đai: Kể chuyện công điền một làng quê
xa (S9/2003)• Điều chỉnh địa giới hành chính: xưa và nay (S11/2003)• Ngày
xuân - Nghĩ về kỷ cương phép nước (S1/2004)• Đôi điều “phép tắc” ở một
làng quê xưa (S2/2004)• Hương ước cổ: Chuyện “đãi sĩ” ở làng Phú Văn
xưa (S6/2004)• Cần có một “khoán 10” trong giáo dục đào tạo (S7/2004)•
Từ tham luận tại Hội trường đến sáng kiến thảo luận theo tiểu ban chuyên đề
(S9/2004)• Đổi mới nhìn lại: Hội đồng Nhà nước khoá VIII với hoạt động
giám sát trong bước đầu đổi mới (S11/2004)• Sức mạnh lòng dân - đôi điều
tản mạn (S1/2005)• Uỷ ban thường vụ Quốc hội chỉ đạo, điều hoà, phối hợp
hoạt động của Hội đồng Dân tộc, các Uỷ ban của Quốc hội (S4/2005)

Du, Nguyễn Văn

•Khái niệm chứng cứ trong tố tụng hình sự - Nhìn từ góc độ lịch sử và luật
so sánh (S6/2005)

Dung, Hương Trần Kiều
•Mô hình tổ chức chính quyền địa phương trên thế giới và ở Việt Nam
(ĐS1/2002)
Dung, Lê Thị Kim

•Sửa đổi Luật Giáo dục: một số vấn đề đặt ra (S9/2004)

Dung, Nguyễn

•Về thẩm quyền của cơ quan thanh tra trong Pháp lệnh xử lý vi phạm hành
chính (S2/2000)

Dung, Nguyễn Đăng •Nội dung cơ bản của Hiến pháp (S7/2000)• Bàn về lập chương chương
trình và bảo đảm sự thống nhất trong kỹ thuật thể hiện các dự án luật, pháp
lệnh (S1/2001)• Các mô hình Chính phủ (S4/2001)• Nhà nước pháp quyền Một hình thức tổ chức nhà nước (S6/2001)• Sự phân biệt hay thống nhất
giữa chấp hành, hành pháp và hành chính nhà nước cao nhất trong Chính
phủ CHXHCN Việt Nam (S8/2001)• Pháp luật không chỉ là công cụ của nhà
nước (S11/2001)• Bầu cử và vấn đề dân chủ (S5/2002)• Một số vấn đề về tư
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pháp và các mô hình tư pháp phương Tây (S10/2002)• Bàn về cải cách
chính quyền nhà nước ở địa phương (S9/2003)• Một xã hội làng xã
(S11/2003)• Tăng sự cẩn trọng trong hoạt động lập pháp của Quốc hội
(S2/2004)• Vai trò của Mặt trận tổ quốc Việt Nam trong điều kiện hiện nay
(S9/2004)• Sự vô danh tính của chất vấn (S2/2005)
Dung, Nguyễn Thị Kim
•Xác định chức năng, nhiệm vụ của các uỷ ban của Quốc hội trong Luật Tổ
chức Quốc hội (S10/2001)• Về giám sát của Hội đồng nhân dân (S8/2000)
Dung, Thu

•Một số vấn đề về Dự thảo Bộ luật Tố tụng dân sự (S11/2003)

Dũng, Lưu Tiến

•Tính công khai, minh bạch trong ban hành văn bản quy phạm pháp luật
(S3/2005)

Dũng, Nguyễn Chí

•Quốc hội Việt Nam và các diễn đàn nghị viện đa phương (S4/2000)• Bàn
về lập chương trình và bảo đảm thống nhất trong kỹ thuật thể hiện các dự án
luật, pháp lệnh (S1/2001)• Tình hình xây dựng pháp luật hơn 15 năm qua
(S4/2001)• Tư tưởng chỉ đạo việc sửa đổi Hiến pháp Cộng hoà nhân dân
Trung Hoa (ĐS1/2001)• Từ thẩm quyền ngân sách tới giám sát tài chính
(S6/2003)• Giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả sử dụng ngân sách
(S8/2003)• Giới thiệu số chuyên đề: Chủ động hội nhập và tận dụng cơ hội
cho phát triển bền vững (ĐS2/2003)• Thực thi pháp luật: nhìn từ góc độ nhà
nước (S9/2004)• Người Việt trên đất Mỹ (S1/2005)• Kỹ năng thực hiện vai
trò đại biểu dân cử địa phương (S2/2005)• Luật tục với thi hành pháp luật
(S5/2005)• Những nội dung cần làm khi lấy ý kiến nhân dân về các dự thảo
văn bản quy phạm pháp luật (S12/2005)

Dũng, Nguyễn Lân

•Nên coi trọng “tham mưu” trong cơ quan giúp việc Quốc hội (S12/2003)•
Lỗi đâu phải tại giáo viên (S4/2005)

Dũng, Nguyễn Sỹ

•Một vài suy nghĩ về hoạt động chất vấn của Quốc hội (S2/1999)• Phân tích
chính sách - công đoạn quan trọng của quy trình lập pháp (S4/2000)• Cải
cách hành chính: Nguyên nhân của những cố gắng chưa thành công
(S8/2000)• Trao đổi về các cơ quan chuyên môn của Quốc hội (S8/2001)
•Một số mô hình chính quyền địa phương cơ bản của các nước trên thế giới
(ĐS1/2001)• Khía cạnh chính trị của cải cách hành chính (ĐS1/2002)• Tiếp
xúc cử tri - bài toán khó (S11/2002)•“ Quyết” ở Quốc hội (S12/2002)• Luật
chơi (S1/2003)• Đại biểu Quốc hội chuyên trách hay chuyên nghiệp
(S3/2003)• Tin học hoá nền hành chính: nhận thức và khái niệm (S5/2003)•
Bàn về triết lý của lập pháp (S6/2003)• Đôi điều về lý thuyết lập pháp
(S9/2003)• Quốc hội với xoá đói giảm nghèo (S1/2005)• Hiến pháp năm
1946 với tư tưởng nhà nước pháp quyền (S12/2005)

Dũng, Trần Việt

•Đánh giá hiệu quả các chính sách và quy định pháp luật về doanh nghiệp
phần mềm (S3/2004)• Bảo hộ phần mềm máy tính để phát triển công nghiệp
phần mềm (S5/2004)

Duy, Hoàng

•Trao đổi về hoạt động giám sát của Quốc hội (S3/2000)

Duy, Thành

•Nhà nước thật sự của dân, do dân và vì dân (S12/2002)
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Dương, Chu Khắc Hoài
•Bầu cử và vấn đề dân chủ (S5/2002)
Dương, Chu Nguyên •Tổng quan về cơ quan lập pháp các nước trên thế giới (S11/2005)
Dương, Đỗ Văn

•Nâng cao ý thức pháp luật của cán bộ chính quyền cấp xã ở tỉnh ĐăkLăk
hiện nay (S7/2002)

Dương, Trần Thái

•Chức năng kinh tế của nhà nước thời cổ đại và trung đại (S3/2001)• Nâng
cao hiệu quả thực hiện chức năng kinh tế của nhà nước: góc nhìn từ tổ chức
bộ máy (S4/2004)• Thể chế hoá đường lối của Đảng (S12/2004)• Một số
điều kiện qua đàm phán gia nhập WTO của Việt Nam (S3/2005)

Dương, Trần Thị Thuỳ
•Tổ chức bộ máy nhà nước Cộng hoà Pháp theo hiến pháp 1958 (S6/2002)•
Tổ chức bộ máy nhà nước Cộng hoà Pháp theo hiến pháp 1958 (tiếp theo)
(S7/2002)

•Giá thuố

Dương, Trương Hồng

Đ
Đào, Vân

•Báo chí với Quốc hội: Trách nhiệm nhà báo (S8/2004)

Đại, Đỗ Văn

•Xung đột pháp luật về xác định, định danh trong tư pháp quốc tế Việt Nam
(S10/2002)• Chọn luật để điều chỉnh thừa kế theo pháp luật có yếu tố nước
ngoài (S7/2003)• Tư pháp quốc tế Việt Nam và vấn đề dẫn chiếu trong lĩnh
vực hợp đồng (S10/2003)• Nên bổ sung vào phần VII, Bộ luật Dân sự quy
phạm áp dụng bắt buộc (S1/2004)• Vi phạm cơ bản hợp đồng (S9/2004)•
Vấn đề huỷ bỏ, đình chỉ hợp đồng do bị vi phạm (S9/2004))• Bồi thường
thiệt hại có yếu tố nước ngoài do hành vi cạnh tranh không lành mạnh gây ra
(S3/2005)• Góp ý Dự thảo Luật Doanh nghiệp chung: Cần quy định hợp lý
về công ty hợp danh (S6/2005)• Tạp chí trong tạp chí (S7/2005)• Tạp chí
trong tạp chí (S8/2005)• Tạp chí trong tạp chí (S9/2005)• Tạp chí trong tạp
chí (S10/2005)• Tạp chí trong tạp chí (S11/2005)• Tạp chí trong tạp chí
(S12/2005)

Đạm, Đặng Đức

•Luật đất đai năm 2003: làm gì để phát huy nguồn lực đất đai (S6/2004)

Đang, Nguyễn Xuân •Bổ sung khái niệm “nguồn nguy hiểm cao độ” (S4/2005)
Đạt, Lưu Văn

•Về dự án Pháp lệnh luật sư (Sửa đổi) (S7/2000)

Đạt, Trần Mạnh

•Chủ thể tội kinh doanh trái phép ở Việt Nam (S6/2002)• Hoàn thiện các
quy định pháp luật về xử lý vi phạm trong đăng ký kinh doanh (S11/2002)

Điện, Nguyễn Ngọc

•Cần xây dựng lại khái niệm “Quyền tài sản” trong luật dân sự (S3/2005)•
Quyền chủ thể, đặc quyền và quyền ưu tiên (S4/2005)

Điển, Từ

•Vấn đề thí điểm dịch vụ hành chính công ở Hà Nội (ĐS1/2002)• Kinh
nghiệm chống tham nhũng của một số nước trong khu vực (S2/2005)
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Đính, Bùi Xuân

•Đầu xuân nói chuyện về Bộ Hình thư đời Lý năm Nhâm Nhọ 1042
(S1/2002)• 200 năm Quốc hiệu Việt Nam (S1/2004)

Định, Đỗ Đức

•Các nền kinh tế đang phát triển và WTO (ĐS2/2003)

Đoan, Nguyễn Minh •Bảo đảm tính tối cao của Hiến pháp trong nhà nước pháp quyền (S5/2002)•
Luật của Quốc hội: không nên quy định quá chi tiết (S8/2003)• Tập tục với
pháp luật (S12/2003)• Bàn về tham nhũng (S2/2004)• Phát huy vai trò các
nhà khoa học trong xây dựng pháp luật (S10/2005)
Độ, Trần Văn

•Từ nguyên tắc hai cấp xét xử đến việc tổ chức toà án các cấp (S10/2004)

Đồng, Đỗ Thái

•Tâm lý dân tộc với cải cách hành chính (ĐS1/2002)

Đồng, Nguyễn Hữu

•Nhu cầu thông tin phục vụ hoạt động đại biểu Quốc hội ở địa phương
(S2/2004)

Đức, Bùi Xuân

•Pháp luật bầu cử: Một số vấn đề xây dựng Chính phủ (S6/2001)• Hoàn
thiện tổ chức và hoạt động của Chính phủ (ĐS1/2001)• Đổi mới mô hình tổ
chức chính quyền địa phương ở nước ta hiện nay (S9/2002)• Quy mô xã và
mô hình chính quyền x ã: Cần một sự đổi mới căn bản (ĐS1/2002)• Hoàn
thiện cơ chế trách nhiệm của Chính phủ và các thành viên Chính phủ
(S12/2002)• Hoạt động giám sát của Quốc hội đối với văn bản pháp luật
(S1/2003)• Hương ước cổ và hương ước mới: Nhìn từ góc độ so sánh
(S8/2003)• Đổi mới mô hình tổ chức chính quyền địa phương ở đô thị hiện
nay (S10/2003)• Tăng cường hoạt động giám sát của Mặt trận tổ quốc Việt
Nam, của các đoàn thể nhân dân và nhân dân đối với bộ máy nhà nước
(S3/2004)

Đức, Minh

•Thương mại kèm nhân quyền (S10/2001)• Quốc hội phê chuẩn Hiệp định
thương mại Việt - Mỹ (ĐS1/2001)• Phát triển kinh tế tư nhân, kinh tế tập
thể, dân chủ cơ sở và xây dựng Đảng (S4/2002)• Để dân biết, dân bàn
(S11/2002)• Tiếng nói doanh nhân trong Quốc hội(S12/2002)• Liên hệ với
cử tri và giúp giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo (S3/2003) Thương mại
toàn cầu và chính sách vượt qua đói nghèo (S4/2003)• Nghị viện Nhật Bản:
Tổ chức phục vụ nghị sĩ (S9/2003)• Điều chỉnh địa giới hành chính: xưa và
nay (S11/2003)• Câu lạc bộ luật gia Việt Đức: Việc dân sự cốt ở nơi dân
(S12/2003)• Nông nghiệp Việt Nam chuẩn bị hội nhập (ĐS2/2003)• Công
chúng với chính sách và pháp luật (S3/3004)• Bình đẳng giới trong hoạt
động nghị viện (S4/2004)• Bàn về mặt bằng bình đẳng đối với người nhiễm
HIV/AIDS (S5/2004)• Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XI: Trách nhiệm chính
trị (S6/2004)• Tăng cường năng lực lập pháp: cần khẩn trương, mạnh dạn và
có bước đi vững chắc (S6/2004)• Đại biểu Quốc hội Việt Nam bất bình về
vụ kiện tôm (S8/2004)• Sáng kiến lập pháp và chương trình xây dựng luật,
pháp lệnh (S10/2004)

Đương, Đỗ Văn

•Tranh tụng trong tố tụng hình sự Việt Nam: Quan niệm và giải pháp
(ĐS1/2003)

Đường, Trần Ngọc

•Quyền giám sát tối cao của Quốc hội và quyền giám sát của các cơ quan
của Quốc hội (S3/2003)• Các nguyên tắc xây dựng pháp luật (S1/2004)• Nội
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dung và phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Quốc hội nước ta hiện nay
(S2/2005)• Tăng cường năng lực lập pháp của Quốc hội nước ta hiện nay
(S11/2005)

G
Giang, Đinh Ngọc

•Hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân cấp xã (S3/2003)

Giang, Lê Thị Nam

•Đánh giá hiệu quả các chính sách và quy định pháp luật về doanh nghiệp
phần mềm (S3/2004)• Bảo hộ phần mềm máy tính để phát triển công nghiệp
phần mềm (S5/2004)

Giang, Nguyễn Trường
•Hệ thống tổ chức, thẩm quyền và thủ tục tố tụng của hệ thống toà án các
cấp tại Úc (S3/2000)
Giang, Phạm Hoàng •Pháp luật kiểm soát độc quyền: Đối tượng điều chỉnh và cơ chế bảo đảm thi
hành (S2/2003)
Giao, Đoàn Mạnh

•Công tác xây dựng luật, pháp lệnh tại Chính phủ: thực trạng và giải pháp
(S8/2004)• Đẩy nhanh tiến độ và chất lượng xây dựng pháp luật của Chính
phủ (S1/2005)

H
Hà, Bùi

•Việt Nam 2002: Đánh giá của nước ngoài (S1/2003)• Đại biểu chuyên
trách (S3/2003)• Hội nghị đại biểu chuyên trách: Cách làm mới (S5/2003)•
Điều kiện để thực hiện quyền của đại biểu Quốc hội (S5/2003)

Hà, Cao Thị

•Gắn giáo dục pháp luật với giáo dục đạo đức trong công chức nhà nước
(S7/2003)

Hà, Đào Thị

•Oan sai trong tố tụng hình sự (S2/2003)• Minh oan trong tố tụng hình sự
(S5/2003)

Hà, Đặng Trung

•Tương trợ tư pháp quốc tế trong lĩnh vực dân sự - Thực trạng và giải pháp
(S12/2002)• Bàn về công nhận thi hành quyết định của trọng tài nước ngoài
tại Việt Nam qua một vụ kiện (S5/2003)• Góp ý dự thảo Luật Ký kết, gia
nhập và thực hiện điều ước quốc tế: Thẩm định, thẩm tra các điều ước quốc
tế (S12/2004)

Hà, Lê Thị Thanh

•Cải cách bảo hiểm xã hội ở một số nước (S1/2002)

Hà, Lê Thu

•Từ vụ ly hôn - Suy nghĩ về việc áp dụng pháp luật (S4/2002)• Chế độ đào
tạo luật gia tại Hoa Kỳ (S2/2005)

Hà, Lưu Hoàng

•Sự cần thiết xây dựng pháp luật thương mại điện tử ở Việt Nam (S3/2001)

Hà, Nguyễn Thuý

•Giải thích luật ở các nước theo hệ thống thông luật (S5/2001)

Hà, Phan Thanh

•Quốc hội các nước đang làm gì (S3/2003)• Hội nghị liên Nghị viện về Tổ
chức thương mại thế giới (S4/2003)• Tìm hiểu Luật thống kê của Trung
Quốc và Hàn Quốc (S5/2003)• Đổi mới công tác ban hành văn bản hướng
dẫn thi hành Luật, Pháp lệnh (S12/2005)
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Hà, Trần Thị Thu

•Chính quyền cấp xã với công tác quản lý di tích lịch sử, văn hoá
(S11/2004)

Hà, Vũ Thái

•Góp ý Dự thảo Pháp lệnh chống bán phá giá đối với hàng hoá nhập khẩu
vào Việt Nam (S9/2003)• Một số góp ý vào Dự thảo Pháp lệnh thương mại
điện tử (S10/2003)

Hải, Bùi Xuân

•Sửa đổi luật phá sản doanh nghiệp (S4/2002)

Hải, Hoàng Hồng

•Bộ luật Hình sự với quyền con người của bị can, bị cáo (S11/2001)

Hải, Hoàng Hùng

•Hoàn thiện pháp luật để bảo đảm quyền con người của bị can, bị cáo
(ĐS1/2003)

Hải, Phạm Hồng

•Một số ý kiến về những định hướng cơ bản sửa đổi bộ luật tố tụng hình sự
của nước ta hiện nay (S1/1999)• Quan niệm về cơ quan tư pháp (S5/2000)•
Về vấn đề hình sự hoá các giao dịch dân sự và kinh tế ở nước ta hiện nay
(S6/2000)• Một vài ý kiến về dự thảo pháp lệnh luật sư (S7/2000)• Mấy ý
kiến về xây dựng Bộ luật tố tụng hình sự (S2/2001)• Một số ý kiến về sửa
đổi Hiến pháp 1992 liên quan tới tổ chức và hoạt động của Toà án nhân dân
(S9/2001)• Hợp tác quốc tế giải quyết các vụ án hình sự trong điều kiện hội
nhập hiện nay (ĐS2/2001)• Vai trò của luật sư trong hoạt động tố tụngThực trạng và phương hướng đổi mới (ĐS1/2003)

Hạnh, Nguyễn Hoàng
•Bồi thường thiệt hại đối với oan sai trong tố tụng (S6/2001)
Hạnh, Nguyễn Thị

•Từ thực tiễn sửa đổi Hiến pháp năm 1958 của cộng hoà Pháp: Một số suy
nghĩ về sửa đổi Hiến pháp 1992 (S9/2001)• Quyền tư pháp trong mối quan
hệ với các quyền lập pháp, quyền hành pháp theo nguyên tắc phân chia
quyền lực (ĐS1/2001)• Thẩm định dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp
luật (S2/2002) • Đổi mới cơ cấu tổ chức của chính phủ (ĐS1/2002)• Phân
cấp, phân quyền: Khái niệm, nguyên tắc, lĩnh vực chuyển giao và các điều
kiện (S8/2003)• Ban hành “luật khung” hay “luật chi tiết” (S4/2005)

Hạnh, Vũ Thu

•Luật môi trường trong bối cảnh toàn cầu hoá (S12/2003)

Hằng, Nguyễn Minh •Đại diện theo uỷ quyền - Từ pháp luật nội dung đến tố tụng dân sự
(S5/2005)
Hảo, Hoàng Văn

•Đổi mới tổ chức và hoạt động của HĐND và UBND (S9/2001)

Hảo, Võ Trí

•Việc lấy ý kiến nhân dân trong quá trình xây dựng pháp luật hiện nay
(S9/2002)• Minh bạch hoá pháp luật (S1/2003)• Hiến pháp Thái Lan và việc
chống tham nhũng (S6/2003)• Xây dựng làng xã phù hợp với nhà nước pháp
quyền (S12/2004)

Hiên, Hà Thị Mai

•Chức năng kiểm sát của Viện kiểm sát (S9/2001)• Đối tượng, phạm vi điều
chỉnh và các nguyên tắc của Bộ luật Tố tụng dân sự (S11/2003)

Hiển, Bùi Sỹ

•Bàn về tính minh bạch của pháp luật và vấn đề dân chủ hoá việc soạn thảo,
ban hành văn bản pháp luật (S11/2002)• Pháp luật đầu tư xây dựng ở nước
ta: Thực trạng và giải pháp (S10/2005)
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Hiện, Đinh Ngọc

Tra cøu theo t¸c gi¶
•Thực hiện dân chủ ở xã gắn với cải cách hành chính (S3/2004)

Hiệp, Hoàng Phước •Tổ chức thương mại thế giới và một số vấn đề pháp lý đặt ra đối với Việt
Nam khi gia nhập tổ chức này (S3/2000)• Tổ chức thương mại thế giới và
một số vấn đề pháp lý đặt ra đối với Việt Nam khi gia nhập tổ chức này (tiếp
theo) (S4/2000)• Hiệp định thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ và vấn đề
nghiên cứu lập pháp ở Việt Nam (ĐS2/2001)
Hiếu, Hoàng Minh

•Trao đổi về hoạt động giám sát của Quốc hội (S3/2000)• Vai trò của uỷ ban
trong quy trình lập pháp ở Nghị viện một số nước (S7/2003)• Góp ý về Luật
phá sản (sửa đổi) (S2/2004)

Hiếu, Phan Chí

•Phương pháp xác định thẩm quyền theo vụ việc của toà án (S4/2004)•
Hoàn thiện chế định hợp đồng (S4/2005)

Hiểu, Nguyễn Am

•Cải cách pháp luật trọng tài ở Châu Âu tiếp cận từ cộng hoà liên bang Đức
(S8/2000)• Sửa đổi Bộ luật Dân sự: cần chú ý tính hệ thống (S3/2005)

Hoa, Chu Thị

•Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng (S4/2005)

Hoa, Mai Phương

•Gia nhập WTO - Những cơ hội và thách thức (S2/2003)

Hoa, Lê Thị Phương •Công chứng và xã hội hoá công chứng ở Việt Nam (S8/2005)• Đổi mới
quan niệm về công chứng
Hoa, Ngô Quỳnh

•Hiệp định thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ và vấn đề nghiên cứu lập pháp ở
Việt Nam (ĐS2/2001)

Hoa, Nguyễn Thị Phương
•Một số vấn đề quy chế toà án hình sự quốc tế (S5/2002)
Hoa, Trần

•Tăng trưởng kinh tế và giảm nghèo đói: Thành tựu và những vấn đề đặt ra
(ĐS2/2003)

Hoà, Hoàng Thu

•Tham gia toàn cầu hoá, hội nhập kinh tế quốc tế với nâng cao sức cạnh
tranh kinh tế và xoá đói giảm nghèo ở nước ta (ĐS2/2003)

Hoài, Nguyễn

•Xung quanh đề án loại bỏ 31.500 ô tô cũ (S7/2003)• Dự thảo Luật Đường
sắt Việt Nam: Bóc tách hạ tầng khỏi kinh doanh đường sắt (S12/2004)

Hoài, Nguyễn Văn

•Để xuất khẩu lao động được công bằng hơn (S3/2003)

Hoà, Phan Trung

•Hoàn thiện pháp luật về bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp luật sư
(S9/2005)

Hoan, Nguyễn Văn

•Chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn (S5/2000)• Đổi mới và
phát triển doanh nghiệp nhà nước (S3/2002)

Hoàn, Nguyễn Quốc •Xử lý văn bản quy phạm pháp luật trái pháp luật (S10/2001)
Hoàn, Trương Khánh
•Nâng cao hiệu quả hoạt động của toà án hành chính (S7/2001) •Thanh tra
bộ, ngành - Cần quy về một mối (ĐS1/2002)
Hoàng, Nguyễn

•Vấn đề uỷ quyền và giao quyền (ĐS1/2002)
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Hoàng, Phạm Xuân •Bàn về giá đất theo quy định của Luật đất đai năm 2003 (S7/2004)• Bàn về
khía cạnh pháp lý của tài sản quyền sử dụng đất (S12/2004)
Hoạt, Nguyễn Văn

•Hoàn thiện trình tự, thủ tục công chứng (S9/2002)

Hòe, Hồ Thế

•Thư ký toà án phải là một nghề (S5/2004)• Bàn về hiệu quả xét xử và thi
hành án dân sự (S5/2005)

Hoè, Lê Văn

•Thực hiện Luật Ban hành VBQPPL của HĐND và UBND (S5/2005)•
Nhận thức và thực hiện quan điểm của Đảng về tổ chức quyền lực nhà nước
(S7/2005)

Hồng, Phạm Thị

•Xây dựng pháp luật về hội ở Việt Nam: nên đi từng bước (S11/2003)

Hồng, Phan Huy

•Các nguyên tắc trong quan hệ thương mại và đầu tư quốc tế qua Hiệp định
thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ (S6/2002)• Thu hút cán bộ giảng dạy,
nghiên cứu vào hoạt động lập pháp (S11/2005)

Hồng, Vũ Minh

•Nâng cao năng lực lập pháp của đại biểu Quốc hội (S3/2002)• Đại biểu
Quốc hội với việc sử dụng thông tin tư vấn

Hội, Đào Văn

•Giải quyết tranh chấp kinh tế: Những yêu cầu đặt ra (S11/2002)

Huệ, Dương Đăng

•Một điển hình của việc xây dựng pháp luật theo hướng hội nhập (S6/2003)•
Mô hình cơ quan quản lý cạnh tranh của Việt Nam (S1/2004)• Về Dự thảo 9
Luật Phá sản (S4/2004)• Luật doanh nghiệp chung: cần hay không cần ban
hành? (S5/2004)• Dự thảo Luật Cạnh tranh: những vấn đề còn có ý kiến
khác nhau (S10/2004)• Một số vấn đề về sở hữu ở nước ta hiện nay
(S4/2005)

Huệ, Nguyễn Thị

•Về việc xây dựng pháp lệnh phí và lệ phí (S2/2001)

Hùng, Đinh Sơn

•Vai trò kinh tế của nhà nước trong hội nhập (S5/2001)

Hùng, Lê Minh

•Thời hiệu khởi kiện thừa kế: những bất cập và hướng hoàn thiện
(S9/2004)• Địa vị pháp lý của hộ gia đình trong pháp luật dân sự (S4/2005)

Hùng, Lê Quốc

•Quyền lực nhà nước - Thống nhất và phân công (S2/2003)• Bổ trợ tư pháp
trong nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa (S11/2005)

Hùng, Lý Quốc

•Thuê Tài chính: các hình thức, lợi ích và quy định hiện hành của pháp luật
Việt Nam (S2/2001)

Hùng, Nguyễn Văn

•Hoàn thiện hệ thống pháp luật đầu tư nước ngoài (S6/2003)

Hùng, Phạm Quốc

•Những đặc điểm tổ chức tư pháp trong xã hội phong kiến Trung Quốc
(S6/2000)• Trị quốc trong văn hoá truyền thống Việt Nam (S2/2001)

Hùng, Phạm Văn

•Cơ quan giám sát trong các triều đại phong kiến Việt Nam (S2/1999)•
Chương trình giám sát tư pháp; những vấn đề lý luận và thực tiễn
(S5/2000)• Tư tưởng Hồ Chí Minh về việc tổ chức và xây dựng Quốc hội
thực hiện quyền lực của nhân dân (S1/2001)• Quyền lực của Quốc hội và
vấn đề sửa đổi Hiến pháp (ĐS/2001)• Vai trò của nhà nước trong xây dựng
nền kinh tế thị trường ở Việt Nam (S4/2002)• Một số vấn đề về quyền giám
sát tối cao của Quốc hội (S5/2002)• Nâng cao hiệu quả giám sát của Quốc
hội đối với các cơ quan tư pháp (ĐS1/2003)
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Hùng, Phùng Đức

Tra cøu theo t¸c gi¶
•ổn định kinh tế vĩ mô - xem xét từ mô hình tổng cầu (S3/2000)• Một số
vấn đề phân cấp ngân sách (S4/2002)

Hùng, Phùng Văn

•Giám sát về ngân sách nhà nước, một chức năng quan trọng của Quốc hội
(S10/2005)

Hùng, Trần Việt

•Hội đồng dân tộc và các Uỷ ban của Quốc hội với việc thực hiện quyền
sáng kiến pháp luật và trình dự án luật (S10/2004)

Hùng, Trương Mạnh •Hỗ trợ doanh nghiệp trong các vụ kiện bán phá giá: những việc cần làm
(S2/2004)
Hùng, Vũ Đào

•Hội đồng dân tộc và các Uỷ ban của Quốc hội với việc thực hiện quyền
sáng kiến pháp luật và trình dự án luật (S10/2004)

Huy, Đặng Ngọc

•Một số ý kiến về nội dung dự án Luật hải quan (S4/2001)

Huyên, Nguyễn Hữu •Hội đồng bảo hiến ở Cộng hoà Pháp (S7/2000)• Công ước La Hay 1993:
Bảo vệ trẻ em và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực nuôi con nuôi (S5/2001)•
Mô hình cơ quan quản lý cạnh tranh của Việt Nam (S1/2004)• Dự thảo Luật
Cạnh tranh: những vấn đề còn có ý kiến khác nhau (S10/2004)
Huyền, Thanh

•Thủ tướng Phan Văn Khải gặp doanh nghiệp (S9/2001)• Cổ phần hoá
doanh nghiệp: Sẽ gắn với yếu tố thị trường (S2/2002)

Huỳnh, Trần Hữu

•Xây dựng hệ thống giám sát hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
(S1/2003)• Pháp lệnh trọng tài thương mại - những thử thách phía trước
(S4/2003)• Bấm nút - dễ hay khó? (S1/2005)

Hưng, Hoàng

•Chống tham nhũng: một số kinh nghiệm nước ngoài (S4/2002)

•Tư pháp

Hưng, Nguyễn Quang
Hưng, Quốc

•Tạp chí là cầu nối (S7/2004)

Hương, Minh

•Chia sẻ kinh nghiệm giữa các địa phương (S10/2004)

Hương, Phạm Thị

•Bầu cử Hội đồng nhân dân: bàn về quan hệ nhà nước và nhân dân
(S4/2004)• Bộ máy hành chính phục vụ giám sát của Quốc hội (S9/2004)

Hương, Trần Thanh •Đối tượng giám sát của Quốc hội (S2/2003)• Quan hệ giữa Quốc hội và tòa
án trên phương diện bảo vệ quyền lợi công dân (S10/2004)• Thủ tục hành
chính và hoạt động của cơ quan hành chính với việc bảo đảm quyền cơ bản
của công dân (S10/2005)
Hương, Trần Thị Thu
•Vai trò của nhân dân trong công cuộc xây dựng nhà nước hiện nay
(S9/2005)
Hữu, Đỗ Văn

•Tạp chí trong tạp chí (S7/2005)• Tạp chí trong tạp chí (S8/2005)• Tạp chí
trong tạp chí (S9/2005)• Tạp chí trong tạp chí (S10/2005)• Tạp chí trong tạp
chí (S11/2005)• Tạp chí trong tạp chí (S12/2005)

K
Khải, Phạm Tuấn

•Một số giải pháp kiện toàn các cơ quan thuộc Chính phủ (S5/2002)• Tổ
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chức và hoạt động của HĐND trong điều kiện hiện nay (S6/2002)• Về cải
cách hành chính ở Việt Nam (ĐS1/2002)• Tiếp tục cải tiến phương thức
hoạt động của Chính phủ (S1/2003)• Nâng cao chất lượng xây dựng các dự
án luật, pháp lệnh do Chính phủ soạn thảo (S3/2004)• Quan hệ giữa Chính
phủ và Quốc hội trong hoạt động xây dựng pháp luật (S8/2005)
Khang, Trần Duy

•Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng cộng sản Việt Nam đối với việc tổ chức cơ
quan lập hiến và sự ra đời của Quốc hội đầu tiên ở Việt Nam (ĐS1/2001)

Kháng, Bùi Đức

•Vai trò của nhà nước trong nền kinh tế thị trường (S4/2005)

Khanh, Đặng Văn

•Mấy vấn đề về quan hệ giữa chính sách với pháp luật (S1/2004)

Khanh, Nguyễn Công
•Hoàn thiện pháp luật điều chỉnh các quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố
nước ngoài (S4/2000)
Khánh, Đỗ Năng

•Pháp lệnh phòng chống tệ nạn mại dâm - sự cần thiết và quan điểm xây
dựng (S4/2002)• Pháp luật bảo hiểm thất nghiệp - sự cần thiết khách quan
và nguyên tắc xây dựng (S9/2001)

Khánh, Nguyễn Ngọc •Phạm vi điều chỉnh của Bộ luật tố tụng dân sự (S5/2003)• Tố tụng dân sự
có yếu tố nước ngoài trong việc xây dựng Bộ luật Tố tụng dân sự
(S10/2003)• Chế định hợp đồng: những quy định chung và một số vấn đề
cần hoàn thiện (S12/2003)• Giải thích hợp đồng dân sự: so sánh nước ngoài
và liên hệ Điều 408, Bộ luật Dân sự (S10/2004)
Khánh, Quang

•Nước Nga sau bốn năm (S3/2004)

Khánh, Trần Đình

•Giải quyết yêu cầu tuyên bố phá sản doanh nghiệp hay giải quyết tranh
chấp hợp đồng tín dụng? (S3/2001)

Khánh, Trần Thị Quốc
•Từ hoà giải trong truyền thống dân tộc đến hoà giải ở cơ sở ngày nay
(S11/2004)
Kiên, Tường Duy

•Nhà nước - Cơ chế bảo đảm quyền con người (S2/2003)• Thể chế chính trị
- pháp quyền một số quốc gia - xu hướng và tác động đến hệ thống chính trị
nước ta (S9/2005)

Kinh, Nguyễn Xuân •Học hỏi nước láng giềng (S2/2003)• Chống đầu cơ nhà đất (S6/2004)•
Hoàn thiện chính sách tiền tệ (S2/2005)• Cần loại trừ trường phái “lạm phát
giá cả” ra khỏi các giáo trình (S4/2005)
Khoa, Đoàn Đình

•Chính quyền cấp tỉnh với việc ban hành VBQPPL (S8/2004)

Khoá, Nguyễn Tấn

•Sống phúc âm giữa lòng dân tộc (S7/2003)

Khôi, Nguyễn

•Việc áp dụng tập quán hôn nhân và gia đình (S4/2000)

Kỳ, Ngô Quốc

•Điều chỉnh cạnh tranh giữa các ngân hàng trong cung ứng vốn cho nền kinh
tế (S8/2002)• Tác động của Hiệp định thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ đối
với pháp luật ngân hàng Việt Nam (S9/2002)
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L
Lai, Tương

•Để vượt qua nghèo đói, phải đổi mới tư duy (ĐS2/2003)• Nhà nước pháp
quyền và xã hội dân sự (S1/2005)

Lam, Nguyễn Đức

•Cá nhân - chủ thể của luật Quốc tế: vấn đề đang được tranh luận
(S7/2000)• Sự phát triển của toà trọng tài kinh tế ở cộng hoà liên bang Nga
trên nền tảng trọng tài nhà nước Liên Xô cũ (S1/2001)• Quyền lực nhà nước
ở Cộng hoà Liên bang Nga (S2/2001)• Luật giao thông đường bộ - thấy gì
qua quá trình thảo luận và thông qua? (S5/2001)• Cơ quan bảo vệ Hiến pháp
ở các nước (S7/2001)• Thẩm quyền của các cơ quan bảo hiến ở các nước
(S9/2001)• Vận động bầu cử ở các nước (S3/2002)• Cải cách tư pháp ở Nga
(S2/2002)• Để tiến tới chuyên nghiệp (S5/2002)• Thủ tục làm việc của Quốc
hội: Những yêu cầu và nguyên tắc chung (S7/2002)• Hậu kỳ họp - cùng lo
(S9/2002)• Tiết kiệm thời gian (S12/2002)• Cơ chế giám sát bảo hiến: góc
nhìn tham khảo (S10/2003)• Kỳ họp thứ 4 Quốc hội khoá XI: Câu chuyện
lợi ích (S11/2003)• Lao động Việt Nam trước thềm WTO (ĐS2/2003)• Làm
gì để tăng trưởng xuất khẩu? (ĐS2/2003)• Nước Nga sau bốn năm
(S3/2004)• Giám sát: suy nghĩ từ những con số (S4/2004)• Những cái giàu
của một nền lập pháp (S1/2005)

Lâm, Trần Thuý

•Một số vấn đề về thoả ước lao động tập thể (S2/2002)

Lân, Đỗ Xuân

•Yêu cầu xây dựng chế định luật sư trợ giúp pháp lý trong tố tụng hình sự
(S11/2004)

Lập, Nguyễn Tiến

•Tư vấn pháp lý các doanh nghiệp (S5/2001)

Lểnh, Nguyễn Viết

•Xây dựng và phát triển văn hoá trong hoạt động của Quốc hội (S7/2004)

Liên, Bùi Thị Bích

•Hàng rào phi thuế quan ở Việt Nam và những yêu cầu của Hiệp định
thương mại Việt Mỹ (S12/2002)

Liên, Hoàng Thế

•Sửa đổi, bổ sung Bộ Luật Dân sự, một yêu cầu bức xúc hiện nay (S2/2001)

Linh, Khánh

•Tổ chức và hoạt động của toà án nhân dân (S3/2001)• Trăn trở và hy vọng
(S6/2002)• Báo giới với Quốc hội (S1/2003)• Giám sát các hoạt động của
Quốc hội- Còn nhiều câu hỏi (S2/2003)

Linh, Phương

•Từ chuyện “hợp đồng vô hiệu” đến niềm tin vào pháp luật (S4/2003)•
Hướng tới nền dân chủ điện tử (S8/2003)• Luật ban hành VBQPPL của
HĐND và UBND - Những vấn đề và hướng quy định (S11/2004)

Linh, Thuỳ

•Lễ chùa ngày xuân sang (S1/2002)

Linh, Cao Nhất

•Bổ sung tình huống khi xác lập quốc tịch của trẻ em sinh ra trên lãnh thổ
Việt Nam (S11/2005)

Linh, Trương Đắc

•Hội đồng nhân dân trên chặng đường đổi mới tổ chức chính quyền địa
phương (S8/2001)• Hội đồng nhân dân trên chặng đường đổi mới tổ chức
chính quyền địa phương (tiếp theo S8) (S9/2001)• Chính quyền địa phương
với việc phổ biến, giáo dục pháp luật (S11/2001)• Phân cấp quản lý trung
ương - địa phương: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn (ĐS1/2002)• Tổ chức
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và hoạt động của các ban của Hội đồng nhân dân (S2/2003)
Long, Hoa Hữu

•Về nhà nước tham gia vào các quan hệ dân sự - thương mại có yếu tố nước
ngoài (S2/1999)• Quản lý Nhà nước đối với hoạt động thương mại trong
điều kiện tự do hoá thương mại (S4/2000)• Hiệp định thương mại Việt Nam
- Hoa Kỳ: Một số vấn đề xây dựng hệ thống các văn bản pháp luật liên quan
(S3/2001)• Công ước La Hay 1993: Bảo vệ trẻ em và hợp tác quốc tế trong
lĩnh vực nuôi con nuôi (S5/2001)

Long, Lê Vương

•Minh bạch hoá các hoạt động nhà nước (S11/2005)

Long, Phạm Vũ Thăng
•Công ty: Bản chất pháp lý, các loại hình và việc xây dựng hệ thống các văn
bản pháp luật liên quan (S3/2001)• Khái niệm về thị trường chứng khoán
(S4/2001)
Long, Vũ

•Góp ý kiến vào Dự thảo Luật bảo vệ và phát triển rừng (sửa đổi) (S8/2004)

Long, Vũ Đức

•Vài nét về kinh nghiệm thẩm tra dự án luật tại cục pháp chế thuộc Chính
phủ Nhật Bản (S4/2000)

Lộc, Nguyễn

•Giải quyết tranh chấp dân sự trong luật tục Êđê - M'Nông (S2/2001)

Lộc, Nguyễn Đình

•Một số ý kiến nghiên cứu về sửa đổi Hiến pháp 1992 (ĐS1/2001)• Đầu
xuân nói chuyện lập pháp (S1/2003)• Tư tưởng “trăm điều phải có thần linh
pháp quyền” và việc xây dựng hệ thống pháp luật Việt Nam (S5/2005)

Lộng, Trần Khắc

•Bảo hiểm y tế: thực tại và hướng cải tiến (S6/2004)• Bảo hiểm y tế toàn dân
với công bằng xã hội (S5/2005)

Lợi, Trần Thắng

•Trách nhiệm pháp lý về môi trường ở một số nước (S3/2004)

Luân, Nguyễn Thọ

•Ba năm thực hiện quy chế dân chủ cơ sở (S9/2001)

Luyến, Đặng Đình

•Một số vấn đề về việc thẩm tra chương trình xây dựng luật - pháp lệnh
(S1/1999)• Một số yếu tố tác động tới hiệu quả hoạt động của đại biểu Quốc
hội (S3/2002)

Luyện, Nguyễn Văn •Pháp luật và lợi ích xã hội (S2/2003)
Lục, Nguyễn Đình Đặng
•Cải cách tư pháp - Những vấn đề đang đặt ra (ĐS1/2003)• Một số yêu cầu
thực tiễn đặt ra đối với “luật khung” (S2/2005)
Lương, Đỗ Đình

•Bàn về khái niệm oan sai và căn cứ pháp lý xác định oan sai trong tố tụng
hình sự (S7/2001)• Trách nhiệm, thủ tục bồi thường thiệt hại đối với oan sai
trong tố tụng (S2/2002)

Lý, Phan Trung

•Cải cách tư pháp: vấn đề và bước đi (S1/2004)• Đổi mới công tác ban hành
văn bản hướng dẫn thi hành Luật, Pháp lệnh (S12/2005)

Lý, Tạ Thị Minh

•Yêu cầu xây dựng chế định luật sư trợ giúp pháp lý trong tố tụng hình sự
(S11/2004)

M
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•Bồi thường thiệt hại đối với oan sai trong tố tụng (S6/2001)• Trách nhiệm,
thủ tục bồi thường thiệt hại đối với oan sai trong tố tụng (S2/2002)• Tái hoà
nhập cộng đồng của người mãn hạn tù - từ góc nhìn lập pháp (S5/2005)

Mai, Trần Tuyết

•Về hoạt động giám sát của Nghị viện ở một số nước (S3/2000)• Chủ tịch
Quốc hội ở một số nước trên thế giới (S6/2000)• Điều tra - Công cụ giám sát
hữu hiệu của Quốc hội các nước (S8/2005)

Mai, Vũ Lưu

•Vấn đề sở hữu tài sản trong doanh nghiệp Nhà nước (S3/2000)

Mai, Trương Thị

•Giám sát việc bảo vệ quyền trẻ em (S2/2005)

Mão, Vũ

•Điều ước quốc tế với việc hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam trong quá
trình hội nhập (S1/2005)

Mão, Vũ Minh

•Hội đồng dân tộc và các Uỷ ban của Quốc hội với việc thực hiện quyền
sáng kiến pháp luật và trình dự án luật (S10/2004)

Mạnh, Ngô Đức

•Một số nét về quy trình và nghiên cứu lập pháp tại Thuỵ Điển (S1/1999)•
Một số suy nghĩ về đổi mới quy trình lập pháp của Quốc hội (S4/2000)• Đại
biểu Quốc hội chuyên trách: một số suy nghĩ về tăng cường năng lực hoạt
động (S11/2003)• Thông tin, nghiên cứu phục vụ đại biểu Quốc hội
(S8/2004)• Mối quan hệ giữa điều ước quốc tế và pháp luật quốc gia
(S12/2004)• Kỹ thuật lập pháp: Một luật sửa nhiều luật (S5/2005)

Mạnh, Nguyễn Văn •Hoàn thiện chế định thừa kế trong bộ luật dân sự (S4/2002)• Hoàn thiện
chế định thừa kế trong Bộ luật Dân sự (tiếp theo) (S5/2002)• Những vướng
mắc khi áp dụng chế định thừa kế (S11/2005)
Minh, Đỗ Đức

•Học thuyết pháp trị Trung Quốc cổ đại - Một số tư tưởng cơ bản
(S2/2002)• Quan hệ giữa chính trị và luật pháp (S7/2002)

Minh, Hoàng Văn

•Thủ tục giám đốc thẩm trong Dự thảo Bộ luật tố tụng dân sự (S3/2004)

Minh, Lê Huy Quang •Ý kiến phản hồi về bài viết "Quyền tư pháp trong các chính thể hiện đại"
(S5/2002)
Minh, Nguyễn Quang •Pháp luật bảo đảm xã hội (S7/2000)• Bàn về tính đại diện nhân dân của
Quốc hội (S3/2001)• Về tổ chức và hoạt động của Hội đồng Dân tộc, các Uỷ
ban của Quốc hội (S11/2001)• Một số vấn đề về quy trình lập pháp của
Quốc hội (S1/2002)• Xây dựng báo cáo thẩm tra dự án luật, dự án pháp lệnh
và dự thảo nghị quyết (S7/2002)• Hoàn thiện quy trình lập hiến: Yêu cầu
thực tiễn đang đặt ra (S10/2002)• Kết hôn với người nước ngoài: nhìn từ cơ
sở (S3/2005)

N
NCLP

•Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đất đai
(S5/2001)• Nông dân - nông nghiệp và nông thôn - trọng tâm thảo luận về
kinh tế - xã hội của Quốc hội (S5/2001)• Luật Di sản văn hoá với nguồn di
sản văn hoá dân tộc (S6/2001)• Trao đổi khoa học về sửa đổi Hiến pháp
1992 (S8/2001)• Đổi mới tổ chức và hoạt động của HĐND (S8/2001)• Tận
dụng thời cơ (S10/2001)• Chất vấn và trả lời chất vấn: Từ lời hứa đến việc
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làm (S10/2001)• Quốc hội thảo luận về sửa đổi Hiến pháp (S11/2001)• Thảo
luận về Luật tố chức Quốc hội và Luật bầu cử đại biểu Quốc hội
(S11/2001)• Nhìn lại kỳ họp thứ 10 Quốc hội X (S1/2002)• Phỏng vấn: Bầu
cử đại biểu Quốc hội (S2/2002)• Gặp mặt đầu năm với cộng tác viên
(S2/2002)• Quốc hội khoá X: 5 năm - cái nhìn của những người trong cuộc
(S4/2002)• Cải cách hành chính ở Tp. Hồ Chí Minh - Một số vấn đề lý luận
và thực tiễn (S5/2002)• Xây dựng chính quyền địa phương: Những vấn đề
bức xúc trong thực tiễn và lý luận (S7/2002)• Phiên họp thứ nhất UBTVQH
(S9/2002)• Toạ đàm khoa học “Cải cách hành chính ở Tp.Hồ Chí Minh:
Một số vấn đề lý luận và thực tiến (ĐS1/2002)• Tổng mục lục các bài đã
đăng trên Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp năm 2002 (S12/2002)• Diễn đàn
Nghiên cứu Lập pháp 2002 (S1/2003)• Diễn đàn Quốc hội (S6/2003)• Chất
vấn nhằm làm rõ trách nhiệm (S6/2003)• Quy trình lập pháp: ý kiến của các
đại biểu Quốc hội chuyên trách (S8/2003)• Diễn đàn góp ý hai dự luật về
chính quyền địa phương (S8/2003)• Phiên họp thứ 10 của Uỷ ban thường vụ
Quốc hội (S8/2003)• Liệu Mỹ có định lặp lại “bài học” Irắc? (S8/2003)• Hội
nghị đại biểu chuyên trách lần thứ hai: Những vấn đề đặt ra (S9/2003)• Hội
thảo “nâng cao hiệu quả hoạt động của các ĐBQH chuyên trách: Hoàn thiện
cơ chế pháp lý (S9/2003)• Í kiến nhân dân: Góp ý vào dự án Luật
(S10/2003)• Bộ máy hiệu quả phục vụ một Quốc hội chuyên nghiệp
(S12/2003)• Hệ thống tư pháp Canađa (ĐS1/2003)• Hiện trạng đói nghèo tại
Đồng bằng sông Cửu Long (ĐS2/2003)• Tổng mục lục các bài đã đăng trên
Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp năm 2003•Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn
An: Đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng xây dựng và hoàn thiện hệ
thống pháp luật nước ta hiện nay (S1/2004)• Hội nghị cộng tác viên phía
Nam: Tạp chí đã đi đúng hướng và đang trên đà phát triển (S1/2004)• Phỏng
vấn ông Nguyễn Trần Bạt: Viện nghiên cứu tư nhân muốn đóng góp với xã
hội (S1/2004)• Nâng cao hơn nữa chất lượng Tạp chí (S4/2004)• Chuyên
gia Dự án Star góp ý vào Dự thảo 12 BLTTDS (S4/2004)• Thông tin kỳ họp
thứ 5, Quốc hội khoá XI (S5/2004)• Thông tin về Hội nghị đại biểu Quốc
hội chuyên trách lần thứ tư (S8/2004)• Tổ chức thông tin-nghiên cứu trong
các nghị viện ASEAN (S9/2004)• Những đóng góp cho Tạp chí phát triển
(S12/2004)• Góp ý kiến vào Dự thảo BLDS (sửa đổi): Bảo đảm tính thống
nhất của hệ thống pháp luật (S12/2004)• Tổng mục lục các bài đã đăng trên
Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp năm 2004•Phỏng vấn Chủ nhiệm Uỷ ban
pháp luật của Quốc hội Vũ Đức Khiển (S1/2005)• Mười sự kiện kinh tế - xã
hội nổi bật năm 2004 (S1/2005)• Quốc hội: Những bước đổi mới thêm
(S1/2005)• Hội nghị ĐBQH chuyên trách lần thứ năm (S3/2005)• Kỳ họp
thứ 7, Quốc hội khoá XI: Trọng tâm xây dựng pháp luật (S5/2005)• Tạp chí
trong tạp chí (S5/2005)• Kết quả kỳ họp thứ 7 và việc chuẩn bị các dự án
luật trình Quốc hội tại kỳ họp thứ tám (S6/2005)• Tạp chí trong tạp chí
(S6/2005) Tổng mục lục các bài đã đăng trên Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp
năm 2005•
Nam, Nguyễn Hoài
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•Về hoạt động giám sát của đại biểu Quốc hội (S1/1999)• Một số vấn đề về
Dự án Pháp lệnh thủ đô (S2/1999)• Các hoạt động chuẩn bị thẩm tra dự án
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luật, pháp lệnh (S2/2001)• Vị trí, vai trò và chức năng của Đoàn Đại biểu
Quốc hội (S10/2001)• Một số vấn đề về dự án luật Tổ chức nhân dân (sửa
đổi) (S3/2002)• Luật sư công (S5/2005)
Nam, Nguyễn Văn

•Án lệ và hệ thống toà án của nước Anh (S2/2003)• Đào tạo luật và nghề
luật ở CHLB Đức (S8/2005)

Năng, Đoàn

•Xử lý đúng đắn mối quan hệ giữa pháp luật quốc tế và pháp luật quốc gia
(S5/2002)• Xử lý đúng đắn mối quan hệ giữa pháp luật quốc tế và pháp luật
quốc gia (tiếp theo) (S6/2002)• Mối quan hệ giữa Bộ luật Dân sự với các
luật chuyên ngành và giữa các luật chuyên ngành với nhau (S4/2005)

Nga, Lê Thị

•Tổ chức Toà án nhân dân khu vực - Những vấn đề lý luận và thực tiễn
(ĐS1/2003)

Ngân, Hoàng Thị

•Về uỷ quyền (S5/2000)• Quyền lực của tổng thống (S7/2000)• Về trách
nhiệm pháp lý (S2/2001)• Về quyền lực nhà nước (S8/2001)• Thẩm định dự
án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật (S2/2002)• Thẩm quyền của bộ, cơ
quan ngang bộ (ĐS1/2002)• Nội dung giám sát, kiểm tra văn bản quy phạm
pháp luật (S3/2003)• Kỹ thuật văn bản: Văn bản quy phạm pháp luật: huỷ bỏ
hoặc bãi bỏ (S6/2004)• Thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật
của HĐND và UBND (S7/2004)• Tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ
quan hành chính nhà nước (S11/2005)

Nghị, Phạm Hữu

•Tổ chức quản lý ở thôn, ấp, bản: Thực trạng và giải pháp đổi mới, hoàn
thiện (S2/2002)• Hoà giải trong tố tụng dân sự (ĐS1/2003)

Nghĩa, Hoàng Văn

•Thực hiện quyền có việc làm trong thời kỳ đổi mới (S5/2002)• Học thuyết
“Nền kinh tế thị trường xã hội và ý nghĩa đối với Việt Nam (S8/2002)• Dân
chủ và việc thực hiện quyền dân chủ (S1/2003)

Nghĩa, Phạm Duy

•Hình sự hoá các giao dịch dân sự kinh tế: quan niệm, biểu hiện và một số
giải pháp khắc phục (S6/2000)• Về mối quan hệ giữa tố tụng dân sự và tố
tụng kinh tế (S8/2000)• Xây dựng pháp luật về cạnh tranh và kiểm soát độc
quyền (S5/2001)• Sửa đổi nhỏ, hiệu quả lớn - Một số ý kiến góp ý sửa đổi
Hiến pháp 1992 (S8/2001)• Một số ảnh hưởng trực tiếp của quá trình hội
nhập kinh tế khu vực và thế giới đối với pháp luật Việt Nam (ĐS2/2001)•
Chính sách đặc thù đối với Thủ đô: Kinh nghiệm nước ngoài và một số kiến
nghị (S1/2002)• Tiếp nhận pháp luật nước ngoài - Thời cơ và thách thức
mới cho nghiên cứu lập pháp (S5/2002)• Quyền tài sản trong cải cách kinh
tế: Quan niệm, một vài bài học nước ngoài và kiến nghị (S11/2002)• Tài sản
trí tuệ ở Việt Nam: Từ quan điểm đến các rào cản và cơ chế bảo hộ
(S1/2003)• Nơi doanh nhân tìm đến công lý (S3/2003)• Điều chỉnh thông tin
bất cân xứng và quản lý rủi ro trong pháp luật hợp đồng Việt Nam
(S5/2003)• Độc quyền hành chính: góp phần nhận diện và tiếp cận từ pháp
luật cạnh tranh (S8/2003)• Đi tìm triết lý của Luật phá sản (S11/2003)•
Ngày xuân mơ tới một xã hội cạnh tranh (S1/2004)• Luật đất đai năm 2003
dưới khía cạnh chính sách pháp luật (S6/2004)• Vận động hành lang: vai trò
của các hiệp hội kinh tế trong hoạt động lập pháp (S7/2004)• Xúc xích hay
giò lụa: Lại bàn về làm luật (S1/2005)
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Nghĩa, Phạm Trọng •Những nguyên tắc cơ bản của nền tư pháp độc lập (ĐS1/2003)
Ngọc, Đỗ Thị

•Mức độ và cách thức bồi thường thiệt hại do cơ quan tiến hành tố tụng gây
ra (S9/2001)

Ngọc, Minh

•Luật sư nhà nước làm trợ giúp pháp lý (S10/2005)

Ngọc, Nguyễn Khánh •Cơ chế giải quyết tranh chấp trong Hiệp định thương mại Việt - Mỹ
(ĐS2/2001)• Vụ cá basa nhìn từ góc độ pháp lý (S3/2003)• Một số cơ chế
giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế giữa các quốc gia - Cách nhìn của
nước nghèo (ĐS2/2003)• Một số kinh nghiệm của Trung Quốc trong quá
trình hoàn thiện pháp luật đáp ứng các yêu cầu của WTO (S5/2004)• Một số
kinh nghiệm của Trung Quốc trong quá trình hoàn thiện pháp luật đáp ứng
các yêu cầu của WTO (tiếp theo) (S6/2004)• Điều ước quốc tế về lĩnh vực
thương mại và kinh nghiệm thi hành các hiệp định của vòng Urugoay trong
pháp luật Hoa Kỳ (S12/2004)• Kinh nghiệm thi hành các Hiệp định WTO
tại một số nước (S3/2005)
Ngọc, Nguyễn Cẩm

•Quốc hội cần tập trung giám sát những vấn đề kinh tế vĩ mô (S10/2003) •
Một giải pháp ngăn nguy cơ tụt hậu (S2/2004)• Cần quan tâm đặc biệt tới
điều hành giá cả (S1/2005)• Cần có biện pháp kiểm soát tăng giá thuốc chữa
bệnh (S3/2005)

Ngọc, Phan

• Gia tài văn hoá Việt Nam (S1/2005)

Nguyên, Lâm

•Thủ tục - Quan sát từ một kỳ họp (S8/2002)• Thương mại toàn cầu và
chính sách vượt qua đói nghèo (S4/2003)

Nguyên, Trần Hồng •Một vài kinh nghiệm từ việc xây dựng Bộ luật dân sự (S5/2000)• Cải cách
thủ tục hành chính hải quan ở Trung Quốc (S4/2001)• Thực hiện chương
trình xây dựng luật, pháp lệnh (S2/2002)• Vai trò thẩm tra các dự án luật của
thường trực Hội đồng Dân tộc, thường trực các Uỷ ban của Quốc hội
(S4/2005)
Nguyệt, Lê Kim

•Một cơ chế phù hợp cho quản lý chất thải nguy hại ở Việt Nam (S11/2002)

Nguyệt, Nguyễn Thị •Một vài suy nghĩ về quy định Quyền trình dự án luật của đại biểu Quốc hội
(S10/2001)
Ngưu, Dương Ngọc

•Vai trò của Hội thẩm nhân dân trong hoạt động tố tụng - Thực trạng và
phương hướng đổi mới (ĐS1/2003)• Giám định tư pháp (S2/2004)

Nhã, Nguyễn Thị Kim
•Tăng cường động lực tài chính phát triển kinh tế tư nhân (S7/2002)
Nha, Y

•Giải quyết tranh chấp dân sự trong luật tục Ê đê - M'Nông (S2/2001)

Nhiệm, Vũ Văn

•Về chế độ hai cấp xét xử (S7/2003)• Bỏ phiếu tín nhiệm: Bàn về thủ tục
khả thi (S5/2004)

Nhưỡng, Lưu Bình

•Hoàn thiện hệ thống chính sách xã hội (S1/2003)• Hoàn thiện chính sách
và pháp luật về xoá đói, giảm nghèo ở nước ta (ĐS2/2003)• Đình công và
thủ tục giải quyết đình công (S9/2005)
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O
Oanh, Đặng Hoàng

•Bàn về Điều 343 Dự thảo Bộ luật Tố tụng dân sự (S4/2004)

Oanh, Đinh Văn

•Hoạt động giám sát của ĐBQH và Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An (S2/2005)

Oanh, Lê Hoàng

•Chế định thương nhân trong Luật Thương mại (S8/2004)

P
Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
•Quan hệ giữa BLDS (sửa đổi) với luật chuyên ngành: Riêng đến tận cùng,
chung như có thể (S5/2005)
Phan, Ngô Hải

•Tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan hành chính nhà nước
(S11/2005)

Phác, Văn

•Xây dựng và bồi đắp nền ngoại giao nghị viện (S3/2003)

Phát, Nguyễn Như

•"Tư pháp dân sự" Mấy vấn đề lý luận thực tiễn (S3/2001)• Nhu cầu tìm
hiểu hệ thống pháp luật Hoa Kỳ (S3/2002)• Tiến tới một hiến chương quốc
tế về tự quản địa phương (S11/2003)• Góp ý kiến vào Dự thảo Luật cạnh
tranh (S1/2004)• Mô hình tài phán hiến pháp ở CHLB Đức (S11/2004)

Phát, Nguyễn Tấn

•Pháp luật thuế chống chuyển giá của Trung Quốc (S7/2004)

Phấn, Nguyễn Ngọc •Về một hình thức bầu cử: Bầu theo ý thích (S12/2002)
Phi, Y

•Giải quyết tranh chấp dân sự trong luật tục Ê đê M’Nông

Phong, Nguyễn Minh •Một số ý kiến nhằm hoàn thiện luật ngân sách nhà nước (S7/2002)• Một số
giải pháp tài chính đối với thị trường khoa học công nghệ ở Việt Nam
(S8/2003)• 50 năm phát triển kinh tế Thủ đô: những bài học kinh nghiệm
(S10/2004)
Phong, Cao Xuân

•Mức độ và cách thức bồi thường thiệt hại do cơ quan tiến hành tố tụng gây
ra (S9/2001)

Phòng nghiên cứu lập pháp - TTTT-VPQH
•Một số vấn đề về thực trạng hợp nhất các văn bản luật, pháp lệnh trong việc
sửa đổi, bổ sung (S3/2000)
Phòng thông tin - TTTT-VPQH
•Vài nét về quy trình lập pháp ở một số nước (S2/1999)
Phú, Ngô Viễn

•Bàn về tính chất của quyền cổ đông (S12/2003)

Phúc, Lê Minh

•Ý kiến cơ sở: Bộ mặt công chức cơ sở (S12/2003)

Phúc, Nguyễn Thái

•Về giám sát của Quốc hội (S5/2000)• Bàn về hoạt động của Viện kiểm sát
nhân dân (S4/2003)

Phùng, Tào Hữu

•Một số ý kiến về thực hiện luật thuế giá trị gia tăng (S7/2000)• Một số vấn
đề về việc thi hành Luật Doanh nghiệp (S2/2001)• Phạm vi điều chỉnh của
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luật Thuế giá tài sản ở Việt Nam (S5/2001)• Nhiệm vụ ngân sách của Quốc
hội và Hội đồng nhân dân (S8/2001)• Pháp luật kinh tế trong thời kỳ đổi
mới: Thực trạng và hướng hoàn thiện (S7/2002)
Phụng, Nguyễn Thị Kim
•Giải quyết tranh chấp lao động và đình công (S4/2004)• Hoàn thiện chế độ
bảo hiểm hưu trí (S8/2005)
Phương, Đinh Mai

•Về vai trò của nhà nước trong Hiến pháp 1992 (S8/2001)• Thực tiễn áp
dụng các quy định của Bộ luật Dân sự về hợp đồng dân sự (ĐS2/2001)•
Hoàn thiện Bộ luật Dân sự Việt Nam (S12/2002)• Trách nhiệm dân sự trong
lĩnh vực môi trường của pháp luật Việt Nam (S12/2003)• Góp ý Dự thảo Bộ
luật Tố tụng dân sự: Một số vấn đề đang đặt ra (S4/2004)

Phương, Liên

•Nông, thuỷ sản hội nhập: Thách thức và giải pháp chống nghèo đói
(ĐS2/2003)

Phương, Nguyễn Mai •Về mô hình Tổng công ty Nhà nước (S6/2000)
Phương, Nguyễn Văn •Về tình hình áp dụng pháp luật rút ra từ một vài vụ án lớn (S3/2001) •Sổ
tiết kiệm: Tài sản chung hay riêng? (S1/2002)
Phượng, Nguyễn Thị •Quốc hội giám sát và giám sát Quốc hội (S4/2005)
Phượng, Nguyễn Thị Ngọc
•Cải cách hành chính ở Tiền Giang (S5/2005)
Phượng, Phạm Thị

•Quyền sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài: kinh nghiệm của một số nước
(S10/2004)

Q
Quang, Đinh Ngọc

•Trợ giúp lập pháp của IAEA trong xây dựng khung pháp luật hạt nhân
(S8/2005)

Quang, Đỗ Ngọc

•Góc nhìn an ninh xã hội - Từ báo cáo kinh tế xã hội năm 2002 (S3/2003)

Quân, Lê Duy

•Về việc tổ chức và phục vụ đoàn giám sát tư pháp của Uỷ ban pháp luật
(S2/2001)

Quế, Đinh Văn

•Một số vấn đề về quyền và nghĩa vụ của người tham gia tố tụng (S7/2003)

Quế, Hoàng Thị Kim •Tác động của nhân tố phi kinh tế trong đời sống pháp luật ở nước ta.
(S8/2001)• Tư tưởng Đông Tây về nhà nước và pháp luật - những nhân tố
nhà nước pháp quyền (S3/2002)• Tư tưởng Hồ Chí Minh về pháp luật và
đạo đức (S8/2002)• Phụ n ữ: những ưu ái và thiệt thòi - nhìn từ góc độ xã
hội, pháp lý (S9/2003)• Tính con người và những vấn đề của đạo đức, pháp
luật (S2/2004)• Nhận diện nhà nước pháp quyền (S5/2004)• Nghiên cứu phụ
nữ trong khoa học pháp lý (S10/2004)• Xây dựng xã hội học tập từ phương
diện pháp lý (S3/2005)• Hệ thống pháp luật về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục
trẻ em: Chặng đường hình thành và phát triển (S6/2005)
Quốc, Dương Trung •Một bước nhận thức hướng về những giá truyền thống (S1/2003)• Khai
quật và bảo tồn khu di chỉ Ba Đình: Một thắng lợi của Luật di sản văn hoá
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(S1/2004)
Quỳ, Mai Hồng

•Nâng cao hiệu quả hoạt động của Quốc hội (S11/2001)• Đánh giá hiệu quả
các chính sách và quy định pháp luật về doanh nghiệp phần mềm
(S3/2004)• Bảo hộ phần mềm máy tính để phát triển công nghiệp phần mềm
(S5/2004)

Quý, Ngô Tiến

•Về giám định sinh học pháp lý (S6/2000)

Quyên, Tào Thị

•Giám sát tính hợp hiến của văn bản quy phạm pháp luật (S2/2005)• Cơ sở
của chế độ giám sát tư pháp hiến pháp (S10/2005)

Quyền, Nguyễn Đình •Phân biệt giám sát của Quốc hội đối với hoạt động tư pháp (S6/2000)•
Tăng cường hoạt động lập pháp của Quốc hội (S7/2002)• Đại biểu Quốc
hội: Chuyên trách và kiêm nhiệm (S7/2003)• Một số quan điểm về cải cách
tư pháp (ĐS1/2003)• Đại biểu Quốc hội với công tác lập pháp (S12/2005)
Quyền, Nguyễn Văn •Đổi mới pháp luật giải quyết tranh chấp kinh tế - thương mại (S8/2000) •
Đổi mới pháp luật giải quyết tranh chấp kinh tế - thương mại (tiếp theo)
(S1/2001)
Quỳnh, Nguyễn Như •Xử lý hậu quả của giao dịch dân sự vô hiệu (S3/2005)

S
Sách, Khuất Văn

•Cần lập lại trật tự đối với văn bản quản lý nhà nước ở địa phương
(S12/2003)

Sản, Mạc Minh

•Chế độ chính sách đối với cán bộ chính quyền cơ sở: Thực trạng và giải
pháp (ĐS1/2002)

Sao, Hoàng Văn

•Cần thống nhất khái niệm cơ quan hành chính nhà nước (ĐS1/2001)• Cải
cách hành chính để cơ quan hành chính nhà nước hoạt động hiệu quả và gần
dân (ĐS1/2002)

Sáu, Nguyễn Văn

•Mối quan hệ giữa nguyên tắc tổ chức quyền lực nhà nước với tổ chức bộ
máy nhà nước (S11/2005)

Sesto E vecchi

•Xuất khẩu sang Hoa Kỳ: Sản phẩm quyết định chiến lược kinh doanh
(S2/2002)

Sơn, Bùi Ngọc

•Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Chính phủ (S6/2001)• Tư tưởng Hồ
Chí Minh về tổ chức Toà án và ý nghĩa hiện nay (S2/2002)• Quyền tư pháp
trong các chính thể hiện đại (S4/2002)• Nhà nước nhân trị (S9/2002)• Trống
làng nào làng ấy đánh(S12/2002)• Trách nhiệm hiến pháp (S4/2003)• Một
số yếu tố văn hoá truyền thống với việc xây dựng nhà nước pháp quyền
(S6/2003)• Tính nước của nhà nước cổ truyền Việt Nam (S10/2003)• Cơ sở
của chế độ bảo hiến (S12/2003)• Sự độc lập của Toà án trong nhà nước pháp
quyền (ĐS1/2003)• Xã hội pháp quyền (S5/2004)• Cần tư duy đa lĩnh vực
trong nghiên cứu lập pháp (S6/2004)• Tham chiếu triết lý tự do của Trang
Tử (S7/2004)• Từ câu chuyện trồng cây đến ý nghĩa triết lý lập pháp
(S10/2004)• Lập pháp hướng tới pháp quyền (S1/2005)

Sơn, Diệp Văn

•Áp dụng ISO 9000 trong cung cấp dịch vụ công (ĐS 1/2002)• Bàn thêm về
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dịch vụ hành chính công (S2/2004)
Sơn, Dương Anh

•Luật thương mại: bàn về việc sửa đổi (S6/2004)• Thoả thuận hạn chế hay
miễn trừ trách nhiệm do vi phạm hợp đồng? (S3/2005)

Sơn, Nguyễn Anh

•Thị trường chứng khoán Việt Nam: Thành công và hướng phát triển trong
tiến trình đổi mới và hội nhập (ĐS2/2001)• Chính sách Hải quan của Việt
Nam trước xu thế đổi mới và hội nhập. (S4/2001)• Bảo đảm tiền vay của tổ
chức tín dụng (S3/2002)• Pháp luật hải quan Việt nam và việc thực thi Hiệp
định thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ (S6/2002)• Hoàn thiện Luật các tổ
chức tín dụng (S4/2004)

Sơn, Nguyễn Ngọc

•Pháp luật cạnh tranh: Phân biệt đối xử về điều kiện thương mại đối với
khách hàng (S6/2005)• Hành vi ấn định giá bán lại tối thiểu gây thiệt hại cho
khách hàng (S9/2005)• Xác định thị trường liên quan theo Luật cạnh tranh
năm 2004 (S11/2005)

Sơn, Nguyễn Phú

•Bộ luật Tố tụng dân sự cần thể hiện tinh thần cải cách tư pháp (S4/2004)

Sơn, Nguyễn Thị Xuân
•Cải cách Hiến pháp và pháp luật Trung Quốc (S8/2001)• Cải cách Hiến
pháp và pháp luật ở Trung Quốc (tiếp theo) (S9/2001)
Sơn, Thông Thái

•Tại sao người Mỹ đồng ý trả vấn đề Irắc về Liên hiệp quốc (S9/2003)

Sơn, Trần Đức

•Toà Thương mại ở Công hoà Pháp (S3/2001)

Sơn, Trần Văn

•Hoàn thiện Luật Khiếu nại, tố cáo trong đều kiện hội nhập quốc tế
(S7/2005)• Tăng cường giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của cơ
quan hành chính nhà nước - giải pháp tăng cường pháp chế XHCN
(S8/2005)

Sơn, Trịnh Đình

•Nhìn vào bức tranh kinh tế thế giới trước và sau sự kiện ngày 11/9 ở Mỹ
(S9/2001)

Sơn, Võ Kim

•Tính kinh tế trong việc thay đổi cơ cấu bộ máy các cơ quan quản lý hành
chính nhà nước (S6/2003)

Sỹ, Đinh Dũng

•Phạm vi điều chỉnh của Dự án Luật thuế sử dụng đất (S5/2001)• Vài nét về
dự án các luật thuế tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá XI (S4/2003)

T
Tá, Lê Doãn

•Toàn cầu hoá và hội nhập của các nước đang phát triển - Vấn đề đặt ra và
cách tiếp cận (ĐS2/2003)

Tâm, Nguyễn Thị

•Pháp luật sở hữu trí tuệ của Việt Nam trong hội nhập quốc tế (ĐS2/2001)

Tân, Đặng Đình

•Nhóm áp lực trong đời sống chính trị các nước tư bản (S8/2002)• Chính
quyền cấp xã - Một số vấn đề đặt ra hiện nay (ĐS1/2002)

Tân, Nguyễn Trọng •Hoạt động thi hành án dân sự: Sự hình thành, thực trạng và giải pháp đổi
mới (S9/2005)
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Tập, Nguyễn Đình

Tra cøu theo t¸c gi¶
•Chương trình hành động của đại biểu Quốc hội (S7/2002)

Tế, Nguyễn Xuân

•Tổ chức bộ máy nhà nước Cộng hoà Pháp theo hiến pháp 1958 (S6/2002)•
Tổ chức bộ máy nhà nước Cộng hoà Pháp theo hiến pháp 1958 (tiếp theo)
(S7/2002)• Một số điều kiện qua đàm phán gia nhập WTO của Việt Nam
(S3/2005)

Thạch, Hà Thiết

•Lưu Quỹ và tờ sớ về 10 điều sách lược trị nước (S1/2002)

Thái, Nguyễn Quang •Thi hành án đối với cơ quan, doanh nghiệp nhà nước (S3/2003)• Pháp chế
trong hoạt động thi hành án dân sự (S8/2003)• Kiện toàn bộ máy cơ quan thi
hành án dân sự (ĐS1/2003)
Thanh, Bùi Ngọc

•Hoàn thiện tổ chức và đổi mới nội dung hoạt động của các cơ quan chuyên
môn của Quốc hội (S11/2001)

Thanh, Đặng Văn

•Đổi mới quy trình tài chính, ngân sách của Quốc hội (S7/2003)• Một số
giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, bảo đảm quyền quyết định tài chính ngân sách của Quốc hội (S1/2004)• Dự án Luật cạnh tranh: Cạnh tranh bình
đẳng vì sự phát triển (S6/2004)• Dấu hiệu xác định doanh nghiệp lâm vào
tình trạng phá sản (S7/2004)• Cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước: một số
giải pháp đẩy nhanh tốc độ (S9/2004)• Lựa chọn, triển khai các giải pháp
phát triển kinh tế và xã hội năm 2005 (S12/2004)• Giải pháp kinh tế tài
chính cho phát triển bền vững (S1/2005)• Tạo lập khung pháp lý chung cho
doanh nghiệp (S8/2005)• Đảm bảo bình đẳng trong hoạt động đầu tư
(S10/2005)• Tiếp tục nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế (S12/2005)

Thanh, Kiều Thị

•Bảo hộ pháp lý quyền tác giả (S12/2002)

Thanh, Nguyễn Phúc •Tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật về bảo vệ Tổ quốc (S1/1999)
Thanh, Nguyễn Quang
•Thị trường chứng khoán Việt Nam - mô hình và giải pháp phát triển
(S2/2001)
Thanh, Phan Đăng

•Tư tưởng lập hiến của Phan Chu Trinh (S7/2001)• Tư tưởng lập hiến của
Phan Bội Châu (S1/2002)

Thanh, Tô Ngọc

•Góp ý dự thảo luật di sản văn hoá (S4/2001)

Thành, Ngô Trung

•Một số vấn đề về sáng kiến lập pháp (S9/2002)

Thành, Nguyên

•Giao tiếp và giao tiếp pháp luật (S5/2000)• Về dự thảo pháp lệnh luật sư
(S2/2001)• Hoạt động chất vấn nhìn từ thực tế một kỳ họp Quốc hội
(S6/2001)

Thành, Nguyễn Hoàn •Bảo hộ bản quyền phần mềm máy tính: Thực trạng và giải pháp (S7/2002)
Thành, Nguyễn Tấn •Một số vấn đề mới trong Dự án Luật Hôn nhân và Gia đình (sửa đổi)
(S2/1999)
Thành, Phạm Sỹ

•Những đặc điểm chủ yếu của quá trình cải cách thể chế hành chính Trung
Quốc (ĐS1/2002)

Thao, Nguyễn Hồng •Thực hiện Công ước 1982 của Liên hợp quốc về luật biển - những đề xuất
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(S11/2004)• Thương mại và vấn đề môi trường khi Việt Nam gia nhập WTO
(S8/2005)
Thảo, Đặng Thị Thu •Internet - Một kênh tiếp cận pháp luật và khả năng tiếp cận án lệ ở Việt
Nam (S2/2005)• Luật tư pháp quốc tế: thử định nghĩa theo cách tiếp cận
khác nhau (S6/2005)
Thảo, Lê Văn

•Nâng cao kỹ năng xét xử vụ án hình sự (S12/2004)

Thảo, Trịnh Đức

•Kiện toàn tổ chức bộ máy Quốc hội (S6/2005)

Thắng, Hoàng Đức

•Sửa đổi Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em trong tương quan với hệ
thống pháp luật hiện hành (S3/2004)

Thắng, Nguyễn Quốc •Trao đổi về quy trình quyết định các vấn đề quan trọng trong hoạt động của
Quốc hội (S6/2002)
Thắng, Thái Vĩnh

•Hương ước - một hình thức pháp luật đặc thù của Việt Nam (S2/2003)• Đổi
mới tổ chức và hoạt động của chính quyền cấp x ã, phường (S4/2003)• Về
những hạt nhân hợp lý trong tổ chức và hoạt động của chính phủ tư sản
(S2/2004)• Hoàn thiện pháp luật về công vụ, công chức và trách nhiệm pháp
lý của công chức (S2/2005)

Thắng, Trần Đại

•Tố tụng “tranh tụng” và tố tố tụng “thẩm cứu” (S9/2003)• Có nên chuyển
đổi Viện kiểm sát thành Viện công tố? (S10/2005)

Thắng, Trần Văn

•Chủ quyền quốc gia trong thế giới ngày nay (4/2003)• Mối quan hệ giữa
nguyên tắc tổ chức quyền lực nhà nước với tổ chức bộ máy nhà nước
(S11/2005)

Thận, Nguyễn Đức

•Xã hội hoá giáo dục cần song hành với thực hiện dân chủ: nhìn từ một
trường phổ thông dân lập (S3/2004)

Thể, Lê Hữu

•Về khái niệm quyền công tố (S7/2000)• Viện kiểm sát nhân dân với hoạt
động thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp (ĐS1/2003)

Thiên, Trần Đình

•Kinh tế Việt Nam 2004: những điểm nhấn (S1/2005)

Thìn, Trần Nho

•Xây dựng chính quyền cấp huyện (S7/2004)

Thịnh, Trịnh Hữu

•Những điểm cơ bản về pháp luật thuế quan Hoa Kỳ (S5/2002)

Thọ, Lê Thị Bích

•Nhập khẩu song song dược phẩm: Một số vấn đề pháp lý (S5/2004)

Thọ, Nguyễn Phước •Việc thí điểm mô hình cải cách hành chính “một cửa” ở các địa phương
(S5/2003)• Quan niệm và thực tiễn dịch vụ công ở nước ta (S9/2003)• Thực
trạng và giải pháp nâng cao kỷ luật hành chính trong giai đoạn hiện nay
(S12/2003)• Phương pháp giải quyết vấn đề: áp dụng trong lập pháp
(S9/2004)• Đăng ký hộ khẩu tại TP. Hồ Chí Minh: Mâu thuẫn từ quản lý
hành chính (S12/2004)• Lập pháp - lập quy: Bàn về tiêu chí phân biệt
(S6/2005)
Thoa, Nguyễn Kim
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•Uỷ quyền trong lĩnh vực xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (S9/2001)•
Pháp luật về chính quyền địa phương: Thực trạng và phương hướng cải cách
(S9/2002)• Thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan
nhà nước trung ương (S5/2003)
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Thông, Lê Minh

Tra cøu theo t¸c gi¶
•Đổi mới tổ chức và hoạt động của chính quyền cơ sở ở nông thôn hiện nay
(S3/2001)• Những bước đổi mới Quốc hội trong lịch sử lập hiến Việt Nam
và vấn đề tăng cường tổ chức, hoạt động của Quốc hội ở nước ta hiện nay
(ĐS1/2001)• Một số quan điểm về đổi mới tổ chức và hoạt động của chính
quyền địa phương ở nước ta hiện nay(S8/2002)• Một số vấn đề pháp lý của
quá trình toàn cầu hoá (S1/2003)

Thông, Nguyễn Huy •Bệnh sính nói chữ và lạm dụng tiếng nước ngoài (S6/2003)
Thu, Lê Thị Hoài

•Xây dựng luật bảo hiểm xã hội (S3/2002)• Thất nghiệp và bảo hiểm thất
nghiệp (S12/2002)

Thụ, Bùi Đức

•Một số vấn đề về xử lý giá ở nước ta hiện nay (S6/2001)• Hội đồng nhân
dân với việc phân cấp quản lý ngân sách (S7/2002)

Thụ, Trần Đình

•Một số ý kiến nhằm hoàn thiện luật ngân sách nhà nước (S7/2002)

Thuân, Trần Văn

•Về Toà án và thẩm phán ở Canada hiện nay (S1/2001)• Luật cạnh tranh
thương mại năm 1999 của Thái Lan (S5/2001)• Tổ chức và hoạt động của
các cơ quan tư pháp ở Malaysia (S4/2002)• Bàn về chính sách và pháp luật
đất đai (S10/2002)• Vẫn còn nhiều luận cứ chưa thuyết phục trong Dự thảo
Bộ luật Thi hành án (S10/2005)

Thuận, Nguyễn Văn •Một số quan điểm về Hội đồng nhân dân (7/2000)• Về mô hình cơ quan
giúp công tác xây dựng luật, pháp lệnh (S1/2001)
Thuận, Trần Quốc

•Chính quyền địa phương ở Hàn Quốc (S9/2001)• Một vài nét về chính
quyền địa phương ở Trung Quốc (S10/2001)

Thúc, Nguyễn Huy

•Mấy điều suy nghĩ về cải tiến hoạt động lập pháp (S6/2000)

Thủy, Lê Thị Thu

•Chính sách Hải quan của Việt Nam trước xu thế đổi mới và hội nhập.
(S4/2001)• Bảo đảm tiền vay của tổ chức tín dụng (S3/2002)• Thị trường
chứng khoán Việt Nam: Thành công và hướng phát triển trong tiến trình đổi
mới và hội nhập (ĐS2/2001)• Pháp luật hải quan Việt nam và việc thực thi
Hiệp định thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ (S6/2002)• Pháp luật về cầm cố
tài sản vay vốn ngân hàng (S11/2002)• Pháp luật thuế- một số hạn chế
(S4/2003)• Hoàn thiện pháp luật về thẩm quyền của toà án trong việc giải
quyết tranh chấp kinh tế (S2/2004)• Hoàn thiện Luật các tổ chức tín dụng
(S4/2004)• Góp ý vào Dự án Luật điện lực (S5/2004)• Thế chấp quyền sử
dụng đất vay vốn ngân hàng: những vướng mắc cần khắc phục (S6/2004)•
Xây dựng Luật về thị trường chứng khoán ở Việt Nam (S11/2004)

Thủy, Nguyễn Thanh •Thi hành án dân sự - Thực trạng và phương hướng đổi mới (ĐS1/2003)
Thủy, Phan Hương

•Xử lý hợp đồng vô hiệu qua một bản án (S4/2003)

Thủy, Trần Thu

•Nhu cầu hoàn thiện pháp luật về đình công và giải quyết đình công ở nước
ta (S5/2004)

Thư, Vũ

•Trình tự, thủ tục sửa đổi, huỷ bỏ quyết định hành chính áp dụng đối với các
nhân, tổ chức (S11/2002)• Vai trò của xã hội công dân đối với việc xây
dựng nhà nước pháp quyền (S9/2003)• Sự hình thành và phát triển của tư
pháp hành chính ở nước ta (S10/2003)
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Thức, Phạm Trí

•Về sở hữu đất đai ở Việt Nam (S8/2000)• Về Dự án Luật Tổ chức Viện
kiếm sát nhân dân (Sửa đổi) (S2/2002)

Thương, Phan Công •Một số vấn đề về chủ thể kinh doanh (S6/2001)• Chuyên nghiệp hoá hoạt
động của ĐBQH (S4/2002)• Một vài suy nghĩ về chống tham
nhũng(S8/2002)
Tiên, Nguyễn Thị Mỹ •Huy động nguồn tài chính từ các tổ chức phi chính phủ phục vụ an sinh xã
hội (S7/2003)
Tiến, Đào Xuân

•Đào tạo thẩm phán (S10/2002)• Cách nhìn mới về tái thẩm (S7/2003)•
Dịch vụ pháp lý ở Việt Nam trước thềm WTO (S2/2004)• Góp ý kiến Dự
thảo Bộ luật Tố tụng dân sự (S4/2004)• Luật đất đai năm 2003 và các vấn đề
đặt ra trong việc thực hiện (S5/2004)• Trách nhiệm kháng nghị giám đốc
thẩm, tái thẩm các vụ án kinh tế -dân sự (S10/2004)• Í kiến đại biểu Quốc
hội về dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi): Một số nội dung được các đại biểu
quan tâm (S11/2004)• Hội nghị cộng tác viên cuối năm 2004 tại phía Nam
(S1/2005)• Trách nhiệm của đại biểu dân cử trong việc giải quyết khiếu nại,
tố cáo của công dân (S2/2005)• Í kiến chuyên gia về một số vấn đề của Dự
thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi) (S4/2005)• Toà án nhân dân tối cao: Cấp toà
xét lại bản án, quyết định của toà án đã có hiệu lực pháp luật (S6/2005)

Tiệp, Trần Quang

•Lịch sử luật hình sự Việt Nam từ nguồn gốc đến nhà Trần (S11/2002) •Đổi
mới hệ thống các cơ quan thi hành án hình sự (S8/2003)

Tín, Nguyễn Trung

•Trọng tài kinh tế các nước: Cách thức, trình tự, thủ tục công nhận và thi
hành quyết định (S7/2001)• Pháp luật quốc tế về chống chủ nghĩa khủng bố
(S3/2003)• Thẩm quyền của toà án Việt Nam giải quyết các vụ việc dân sự
có yếu tố nước ngoài (S3/2004)• Một số ý kiến về các quy phạm xung đột
của Bộ luật Dân sự (S7/2004)• Quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài
(S9/2004)

Tỏ, Nguyễn Nhân

•Mấy suy nghĩ về việc điều động cán bộ là đại biểu Quốc hội (S2/2001)• Về
hoạt động chất vấn (S5/2001)• Đại biểu Quốc hội chuyên trách (S12/2005)

Tú, Hoàng Văn

•Mối quan hệ giữa các cơ quan trong quy trình xây dựng pháp luật ở Việt
Nam (S1/1999)• Hệ thống tổ chức, thẩm quyền và thủ tục tố tụng của hệ
thống toà án các cấp tại Úc (S3/2000)• Thẩm quyền của Uỷ ban Thường vụ
Quốc hội về việc giải thích Hiến pháp, luật, pháp lệnh (S5/2000)• Về Toà án
và thẩm phán ở Canađa hiện nay (S1/2001)• Gới thiệu Hiến pháp của một số
nước trên thế giới (ĐS1/2001)• Tổ chức hoạt động của các cơ quan tư pháp
ở Malaysia (S4/2002)• Về quyền lập pháp của Quốc hội(S11/2002)• Quy
trình thông qua dự án luật tại kỳ họp Quốc hội và việc thực hiện trong thực
tiễn (S7/2003)• Vị trí, vai trò của luật, pháp lệnh trong hệ thống văn bản
pháp luật Việt Nam (S11/2004)

Tú, Nguyễn Thanh

•Nhập khẩu song song dược phẩm: Một số vấn đề pháp lý (S5/2004)• Thoả
thuận không cạnh tranh trong hợp đồng cung cấp - phân phối và “Vụ án
Quán Cây dừa” (S8/2004)• Thoả thuận về lãi suất giữa các ngân hàng và
pháp luật cạnh tranh (S2/2005)• Dự thảo Luật Doanh nghiệp chung: Phạm vi
điều chỉnh, đánh giá tác động của quy định (S7/2005)
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Tú, Trần Văn
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•Đổi mới tổ chức và hoạt động của Toà án nhân dân (S1/2003)

Tuân, Lương Minh

•Quy trình lập pháp liên bang ở Cộng hoà Liên bang Đức (S2/1999)• Kỹ
thuật văn bản trong sửa đổi, bổ sung luật, pháp lệnh (S4/2001)• Cần có quy
định về lập pháp uỷ quyền trong Hiến pháp (S10/2001)• Kinh nghiệm của
CHLB Đức về việc giải quyết mối quan hệ giữa điều ước quốc tế và pháp
luật quốc gia (S12/2004)

Tuấn, Cấn Quang

•Bảy giải pháp cho đầu tư xây dựng cơ bản ở Hà Nội (S6/2003)

Tuấn, Đặng Minh

•Sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 1992: Một số vấn đề về tổ chức bộ máy nhà
nước (ĐS1/2001)• Nhóm áp lực trong đời sống chính trị các nước tư bản
(S8/2002)• Chính quyền cấp xã - Một số vấn đề đặt ra hiện nay (ĐS1/2002)

Tuấn, Ngô Minh

•Đổi mới pháp luật giải quyết tranh chấp kinh tế - thương mại (S8/2000)•
Đổi mới pháp luật giải quyết tranh chấp kinh tế - thương mại (S1/2001)

Tuấn, Nguyễn Minh •Vai trò của thẩm phán trước yêu cầu cải cách tư pháp (S9/2003)• Đặc trưng
của dân chủ trong chế độ phong kiến Việt Nam (S10/2004)
Tuấn, Trần Anh

•Đình chỉ giải quyết vụ án dân sự (S7/2005)

Tuấn, Vũ Quốc

•Lập pháp vì doanh nghiệp, doanh nhân (S1/2005)

Tùng, Nguyễn Văn

•Xây dựng Pháp lệnh trợ giúp pháp lý: quy định về phạm vi điều chỉnh
(S11/2004)

Tuyến, Lê Đình

•Về chế định Chủ tịch nước (ĐS1/2001)• Quyền lập pháp của Chủ tịch nước
(S7/2001)

Tuyến, Nguyễn Quang
•Luật đất đai: Một số bất cập về thẩm quyền giao đất cho thuê đất và thu hồi
đất (S4/2001)• Thế chấp quyền sử dụng đất (S3/2002)• Bàn về vấn đề sở
hữu toàn dân đối với đất đai ở nước ta (S9/2003)• Cần sửa đổi chế độ góp
vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất (S10/2003)• Về các biện pháp bảo đảm
thực hiện quyền sở hữu toàn dân đối với đất đai được quy định trong Luật
đất đai năm 2003 (S2/2004)
Tuyển, Võ Văn

•Minh bạch hoá và công khai hoá trong hoạt động lập pháp (S8/2000)• Các
tội xâm phạm về môi trường trong Bộ luật hình sự mới của Trung Quốc
(S4/2001)

Tứ, Lê Văn

•Chế độ sở hữu đất toàn dân: một số suy nghĩ (S10/2003)• Tính khách quan
của cơ chế chủ quản (S2/2004)

Trang, Mạc Văn

•Mấy khía cạnh tâm lý trong xây dựng và thực thi chính sách (S1/2004)•
Giáo dục phổ thông ngoài công lập ở một số nước (S4/2005)

Trang, Trần Trương Thôn
•Những vế thách khó đối (S1/2002)
Trân, Nguyễn Ngọc •Hiêp định thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ, thắng lợi, thời cơ và thách thức
(S10/2001)• Nhận thức về điều ước quốc tế trong bối cảnh hội nhập
(S6/2005)
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Trí, Hà Mạnh

•Nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư
pháp góp phần đẩy mạnh cải cách tư pháp (S1/2003)

Trí, Nguyễn Minh

•Tăng cường động lực tài chính phát triển kinh tế tư nhân (S7/2002)

Trí, Võ

•Về bài “ Dân chủ và việc thực hiện quyền dân chủ” (S3/2003)

Trọng, Nguyễn Xuân •Bàn về chính sách và pháp luật đất đai (S10/2002)
Trung, Đỗ Quang

•Cải cách hành chính: Những kết quả đạt được và phương hướng trong thời
gian tới (S1/2003)

Trường, Lê Việt

•Về dự án luật sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam (S1/1999)• Về dự án
luật giao thông đường bộ (S4/2001)

Trường, Quốc

•Tổng công ty bưu chính viễn thông Việt Nam - Đổi mới, phát triển và nâng
cao hiệu quả hoạt động (S5/2002)

Truyền, Lê Văn

•Dự thảo Luật Dược: một số ý kiến (S3/2005)

Tung, Dương Quang •Một số quan điểm và giải pháp nhằm hoàn thiện cơ cấu tổ chức Chính phủ
(S8/2003)

U
Uy, Cao Văn

•Từ chức (S12/2002)

Úc, Đào Trí

•Những nội dung cơ bản của khái niệm hệ thống pháp luật nước ta và các
nguyên tắc lập pháp (S10/2001)

V
Văn, Nguyễn Quốc

•Sự hạn chế quyền lực của Quốc hội Hoa Kỳ (S12/2005)

Văn, Trần Hoài

•Khái niệm “Đại lý Internet” và “Đại lý dịch vụ viễn thông” (S12/2004)•
Bàn về kỹ thuật lập pháp qua những quy định chung của Pháp lệnh Bưu
chính viễn thông (S6/2005)

Vân, Chu Thị Trang •Lồng ghép giới trong xây dựng và áp dụng pháp luật để bảo vệ quyền bình
đẳng của phụ nữ (S5/2004)
Vân, Hà Thị Thanh •Vấn đề giới trong pháp luật đất đai (S9/2002)• Cần phân biệt rõ “cán bộ”,
“công chức”, “viên chức” (S6/2004)• Mối quan hệ giữa chính sách và pháp
luật (S6/2005)
Vân, Khánh
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•Cách nhìn và chính sách cho sự phát triển (S8/2002)• Dân chủ - từ một kỳ
họp (S9/2002)• Chính sách cho phát triển kinh tế Hợp tác xã (S10/2002)•
Phiên họp thứ 3 UBTVQH (S11/2002)• Phải khắc phục khuyết điểm
(S12/2002)• Phiên họp của UBTVQH (S2/2003)• Đại biểu chuyên trách
(S3/2003)• UBTVQH họp phiên thường kỳ thứ 6 và thứ 7 (S4/2003)• Hội
nghị đại biểu chuyên trách: Cách làm mới (S5/2003)• Điều kiện để thực hiện
quyền của đại biểu Quốc hội (S5/2003)• Hội thảo “Vì sự phát triển bền vững
của Việt Nam”: Làm sạch lại môi trường Việt Nam (S12/2003)• Cải cách tư
pháp: nhìn từ nhiều góc độ (ĐS1/2003)• Nâng cao chất lượng các văn bản
luật (S3/3004)• Tình hình thực hiện chương trình xây dựng luật, pháp lệnh
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và nội dung chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2005 (S11/2004)
Vân, Lê Thanh

•Một số suy nghĩ về điều ước quốc tế (S4/2000)• Chính quyền địa phương ở
Hàn Quốc (S9/2001)• Hoạt động giám sát của Quốc hội các nước và ở nước
ta (S6/2002)

Vân, Nguyễn Văn

•Góp ý vào Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ngân hàng
nhà nước Việt Nam (S5/2003)

Vi, Vô

•Về bài “ Dân chủ và việc thực hiện quyền dân chủ” (S3/2003)

Việt, Nguyễn Cửu

•Dân chủ trực tiếp và nhà nước pháp quyền (S2/2002)• Phân cấp quản lý
trong mối quan hệ giữa trung ương và địa phương (S7/2005)• Cải cách hành
chính: Về khái niệm thẩm quyền (S8/2005)• Các yếu tố cấu thành và tính hệ
thống của thẩm quyền (S9/2005)

Việt, Nguyễn Quốc

•Một số vấn đề tương trợ tư pháp về hình sự (S3/2000)• Lập pháp góp phần
khắc phục tình trạng hình sự hoá các giao dịch dân sự, kinh tế. (S1/2001)•
Xây dựng thủ tục rút gọn trong Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi) (S3/2001)•
Cơ chế phân công, phối hợp quyền lực giữa Quốc hội và Chính phủ
(S10/2001)• Phương hướng sửa đổi Luật ban hành văn bản quy phạm pháp
luật (S8/2002)• Một số vấn đề về cảnh sát tư pháp (ĐS1/2003)

Việt, Trịnh Tiến

•Nâng cao chất lượng tranh tụng tại phiên toà hình sự (S7/2003)• Bộ luật
Hình sự năm 1999: cần tiếp tục hoàn thiện (S6/2004)

Vinh, Cao Đăng

•Về Dự thảo 9 Luật Phá sản (S4/2004)

Vinh, Nguyễn Tiến

•Chọn luật áp dụng đối với quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài (S6/2003)•
Trợ cấp nhà nước trong thương mại quốc tế: Nhìn từ góc độ các nước đang
phát triển (ĐS2/2003)

Vinh, Võ Khánh

•Cơ chế và phương thức làm sáng tỏ các lợi ích xã hội trong quá trình xây
dựng pháp luật (S11/2002)• Vai trò của khoa học pháp lý đối với xây dựng
pháp luật (S1/2003)• Pháp luật và lợi ích xã hội (S2/2003)• Một số ý kiến về
pháp luật trong Nhà nước pháp quyền XHCN (S8/2004)• Xây dựng hệ thống
pháp luật có hệ thống, đồng bộ (S10/2004)

Vịnh, Lê Chí

•Công tác phổ biến giáo dục và thực thi pháp luật ở Ninh Bình (S11/2004)

Vũ, Lê Hà

•Quốc hội với xoá đói giảm nghèo (S1/2005)• Hiến pháp năm 1946 với tư
tưởng nhà nước pháp quyền (S12/2005)

Vừng, Trần Ngọc

•Đổi mới - Từ những việc cụ thể (S8/2002)

Vượng, Đinh Ngọc

•Bàn về chế định trưng cầu ý dân (S8/2005)• Trưng cầu ý dân ở Liên Xô và
Liên bang Nga (S9/2005)

Vượng, Trần Thế

•Một số suy nghĩ về dự án luật về hoạt động giám s¸t cña Quèc héi
(S3/2000)

Vü, NguyÔn Quang

•ThuËt ng÷ ph¸p lý: DÞch vô c«ng céng vμ dÞch vô c«ng Ých (S10/2004)

Y
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YÕn, §ç Hoµng

•T¨ng c−êng vμ ®æi míi c¬ chÕ kiÓm tra, gi¸m s¸t trong xö lý vi ph¹m hμnh
chÝnh (S8/2002)•Bμn vÒ thÈm quyÒn ban hμnh v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt
cña Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n (S5/2004)

YÓu, NguyÔn V¨n

•Mét sè vÊn ®Ò n©ng cao chÊt l−îng ho¹t ®éng lËp ph¸p cña Quèc héi
(S1/1999)•X©y dùng nhμ n−íc ph¸p quyÒn XHCN theo nghÞ quyÕt §¹i héi
lÇn IX cña §¶ng (S1/2002)•Ho¹t ®éng lËp ph¸p cña Quèc héi: Nh÷ng yªu
cÇu ®Æt ra tr−íc thÒm n¨m míi (S1/2005)•Nh×n l¹i ho¹t ®éng lËp hiÕn cña
Quèc héi 60 n¨m qua (S12/2005)
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