Tra cứu theo từ khoá

A
Anh
Dự toán ngân sách Hạ viện ~, thẩm quyền
ngân sách S6 /2003, tr.35 (Nguyễn Chí
Dũng). Xem: Ngân sách, Nghị viện
Giải thích hợp đồng dân sự ở ~ S10
/2004, tr.75-76 (Nguyễn Ngọc Khánh).
Xem: Dân sự, Hợp đồng
Hệ thống toà án ~ S2 /2003, tr.71-74
(Nguyễn Văn Nam). Xem: Toà án
Nghị viện ~ S10 /2002, tr.76-82 (Vũ
Hồng Anh). Xem: Nghị viện
Quan niệm về công chứng ở ~ S12 /2005
(Lê Thị Phương Hoa). Xem: Công
chứng
Thủ tục chất vấn tại nghị viện ~ S7
/2004, tr.69-75 (Nguyễn Cảnh Bình).
Xem: Chất vấn, Nghị viện
Vai trò của uỷ ban trong quy trình lập
pháp ở nghị viện ~ S7 /2003, tr.81-84
(Hoàng Minh Hiếu). Xem: Nghị viện

Áp dụng luật
~ nước ngoài trong tố tụng dân sự S10
/2003, tr.53-54 (Nguyễn Ngọc Khánh).
Xem: Tố tụng dân sự
~ trong ly hôn S1 /2002, tr.68-71 (Lê
Thu Hà). Xem: Hôn nhân và gia đình
~ trong phá sản doanh nghiệp S3 /2001,
tr.65-67 (Trần Đình Khánh). Xem:
Doanh nghiệp

Internet và khả năng tiếp cận ~ ở Việt
Nam S2 /2005, tr.10-12 (Đặng Thị
Thu Thảo). Xem: Truyền thông

Ấn Độ
Kỳ họp của Nghị viện ~ S3 /2003, tr.81
(Phan Hà)

B
Bảo đảm xã hội
Pháp luật ~ S7 /2000, tr.65-74 (Nguyễn
Quang Minh). Xem: Xã hội

Bảo hiểm thất nghiệp
Pháp luật ~ S9 /2001, tr.67-70 (Đỗ Năng
Khánh)

Bảo hiểm xã hội
C¶i c¸ch ~ S1/2002, tr.70-75 (Lª ThÞ
Thanh Hµ)
ChÕ ®é b¶o hiÓm h−u trÝ S8/2005,
tr.28-32 (NguyÔn ThÞ Kim Phông)
ChÝnh s¸ch ~ ë ViÖt Nam, chÕ ®é ~,
qu¶n lý ~, lo¹i h×nh ~ S3/2002, tr.5558 (Lª ThÞ Hoµi Thu)
B¶o hiÓm y tÕ víi c«ng b»ng x· héi
S5/2005, tr.71-72, S6/2004, tr.67-73
(TrÇn Kh¾c Léng)
Xem: X· héi, Y tÕ

B¶o hiÕn

~ trong một số vụ án lớn S3 /2001, tr.5764 (Nguyễn Văn Phương). Xem:
Doanh nghiệp, Đất đai

~ trong Nhµ n−íc ph¸p quyÒn
S7/2001, tr.17-18 (Ng« Huy C−¬ng).
Xem: Nhμ n−íc ph¸p quyÒn

Chọn luật áp dụng đối với quan hệ dân sự
có yếu tố nước ngoài S6 /2003, tr.51-57
(Nguyễn Tiến Vinh), chọn luật điều
chỉnh thừa kế theo pháp luật có yếu tố
nước ngoài S7 /2003, tr.67-74 (Đỗ Văn
Đại), S9/2004, tr.33-39 (Nguyễn
Trung Tín). Xem: Dân sự, Thừa kế

C¬ chÕ ~, ho¹t ®éng ~, gi¸m s¸t ~ cña
toµ ¸n, lÞch sö ph¸t triÓn~, vai trß vÞ trÝ
cña ~, ~ ë c¸c n−íc, c¬ cÊu tæ chøc
S7/2001, tr.19-31, c¬ chÕ gi¸m s¸t ~,
c¬ quan ~ vµ NghÞ viÖn S10/2003,
tr.34-43 (NguyÔn §øc Lam)

Lồng ghép giới trong ~ S5 /2004, tr6062 (Chu Thị Trang Vân). Xem: Bình
đẳng, Phụ nữ

Án lệ

Hệ thống toà án Anh S2 /2003, tr.71-74
(Nguyễn Văn Nam). Xem: Anh

C¬ quan ~ cña c¸c n−íc S9/2001,
tr.39 (NguyÔn §øc Lam), CHLB §øc
S11/2004, tr.69-76 (NguyÔn Nh−
Ph¸t)
C¬ së cña chÕ ®é ~ S12/2003, tr.2025 (Bïi Ngäc S¬n). Xem: LËp hiÕn
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Héi ®ång ~ ë Céng hoµ Ph¸p,
S7/2000,
tr.80
(NguyÔn
H÷u
Huyªn). Xem: Céng hoμ Ph¸p

BÊt tÝn nhiÖm
Thñ tôc kh¶ thi bá phiÕu tÝn nhiÖm
S5/2004, tr.4-6 (Vò V¨n Nhiªm),
S5/2004, tr.7 (Minh §øc)
Xem: ChÝnh phñ, Gi¸m s¸t, Quèc héi,
Tr¸ch nhiÖm

Båi th−êng thiÖt h¹i
~ cã yÕu tè n−íc ngoµi do hµnh vi
c¹nh tranh kh«ng lµnh m¹nh g©y ra
S3/2005, tr.35-39 (§ç V¨n §¹i).
Xem: C¹nh tranh

§¬n vÞ ~, quyÒn øng cö, x¸c ®Þnh kÕt
qu¶ ~ S6/2001, tr.46-52 (Bïi Xu©n
§øc)

~ ®èi víi oan sai trong tè tông h×nh sù
S7/2001, tr.55 (§ç §×nh L−¬ng - Hµ
Tó CÇu), S6/2001, tr.67-71 (D−¬ng
Thanh Mai - NguyÔn Hoµng H¹nh),
S2/2002, tr.34-41 (D−¬ng Thanh
Mai - §ç §×nh L−¬ng), S9/2001,
tr.57-66 (Cao Xu©n Phong - §ç ThÞ
Ngäc)

H×nh thøc ~ theo thø tù −u tiªn
S12/2002, tr.68-70 (NguyÔn Ngäc
PhÊn)

~ ngoµi hîp ®ång S4/2005, tr.61-66
(NguyÔn V¨n C−¬ng - Chu ThÞ
Hoa). Xem: Hîp ®ång

Quan hÖ gi÷a nhµ n−íc vµ nh©n d©n
trong ~ H§ND S4/2004, tr.12-13
(Ph¹m ThÞ H−¬ng)

Båi th−êng nhµ n−íc S7/2005, tr.5660 (NguyÔn V¨n C−¬ng)

BÇu cö
~ vµ d©n chñ S5/2002, tr.20 (NguyÔn
§¨ng Dung - Chu Kh¾c Hoµi
D−¬ng). Xem: D©n chñ

Tæng tuyÓn cö S1/2001, tr.39 (Ph¹m
V¨n Hïng)

Xem: C¹nh tranh, Tè tông h×nh sù,
Tr¸ch nhiÖm

Bé m¸y nhµ n−íc

VÊn ®Ò ~ trong HiÕn ph¸p S7/2000,
tr.35-44 (NguyÔn §¨ng Dung). Xem:
HiÕn ph¸p

~ trong HiÕn ph¸p S7/2000, tr.35-44
(NguyÔn §¨ng Dung). Xem: HiÕn
ph¸p

VËn ®éng ~ S3/2002,
(NguyÔn §øc Lam)

~ trong t− t−ëng LËp hiÕn cña Phan
Chu Trinh S7/2001, tr.77-82, Phan
Béi Ch©u S1/2002, tr.60-66 (Phan
§¨ng Thanh). Xem: LËp hiÕn

tr.75-82

B×nh ®¼ng
~ giíi trong ho¹t ®éng nghÞ viÖn
S4/2004, tr.2-3 (Minh §øc). Xem:
NghÞ viÖn, Quèc héi
~ trong ho¹t ®éng ®Çu t− S10/2005,
tr.57-60 (§Æng V¨n Thanh). Xem:
§Çu t−
Lång ghÐp giíi trong x©y dùng vµ ¸p
dông ph¸p luËt ®Ó b¶o vÖ quyÒn ~
cña phô n÷ S5/2004, tr.56-62 (Chu
ThÞ Trang V©n). Xem: ¸p dông luËt,
Phô n÷, X©y dùng ph¸p luËt
MÆt b»ng ~ ®èi víi nh÷ng ng−êi nhiÔm
HIV/AIDS S5/2004, tr.11-12 (Minh
§øc)
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Mèi quan hÖ gi÷a c«ng b»ng, ~ vµ
ph¸p
luËt
S12/2004,
tr.15-17
(NguyÔn Thanh B×nh). Xem: C«ng
b»ng x· héi, Ph¸p luËt

Nghiên cứu Lập pháp (1999-2005) T1/2006

C¶i c¸ch ~ nhµ n−íc §S1/2001, tr.914 (NguyÔn §×nh Léc), tr.45-52
(§Æng Minh TuÊn) Xem: HiÕn ph¸p
C¬ cÊu bé m¸y c¸c c¬ quan qu¶n lý
hµnh chÝnh nhµ n−íc S6/2003, tr.3844 (Vâ Kim S¬n)
§æi míi ~: vËn dông kinh nghiÖm n−íc
ngoµi S11/2001, tr.78-82 (Vò Hång
Anh)
Mèi quan hÖ gi÷a nguyªn t¾c tæ chøc
quyÒn lùc nhµ n−íc víi tæ chøc ~
S11/2005 (NguyÔn V¨n S¸u - TrÇn
V¨n Th¾ng). Xem: Nhμ n−íc, QuyÒn
lùc
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Söa ®æi HiÕn ph¸p 1992 vÒ tæ chøc ~
S8/2001, tr.6-8 (Héi th¶o). Xem:
HiÕn ph¸p, Nhμ n−íc
Söa ®æi HiÕn ph¸p 1992 vÒ vai trß cña
~ trong ph¸t triÓn kinh tÕ S8/2001,
tr.39 (§inh Mai Ph−¬ng - NguyÔn
V¨n C−¬ng). Xem: HiÕn ph¸p, Nhμ
n−íc
Xem: CHLB Nga, Céng hoμ Ph¸p,
Hoa Kú, Trung Quèc

Bæ trî t− ph¸p

Néi dung cña ~, c¶i c¸ch thÓ chÕ, c¶i
c¸ch tæ chøc bé m¸y hµnh chÝnh, c¶i
c¸ch tµi chÝnh, chÊt l−îng ®éi ngò
c¸n bé S1/2003, tr.40-45 (§ç Quang
Trung)
Thùc hiÖn d©n chñ ë x· g¾n víi ~
S3/2004, tr.73-77 (§inh Ngäc HiÖn).
Xem: D©n chñ
Xem: C¶i c¸ch, Sè chuyªn ®Ò ~
§S2/2002

C¶i c¸ch ph¸p luËt

~ trong nhµ n−íc ph¸p quyÒn
S11/2005, tr.50-56 (Lª Quèc Hïng).
Xem: Nhμ n−íc ph¸p quyÒn, T− ph¸p

Bulgaria
NghÞ viÖn ~ v−ît qua phñ quyÕt cña
Tæng thèng vÒ ®¹o luËt t− nh©n ho¸
S3/2003, tr.82 (Phan Hµ). Xem: NghÞ
viÖn, Tæng thèng

C
C¶i c¸ch
~ t¹i thÕ giíi thø ba, ~ kinh tÕ vµ ~
chÝnh trÞ, ~ v¨n ho¸, ~ , gi¸o dôc, tÝnh
®ång bé, hÖ tiªu chuÈn vÒ ~
S11/2003, tr.59-67 (NguyÔn TrÇn
B¹t)

C¶i c¸ch hµnh chÝnh
~ nh÷ng nguyªn nh©n ch−a thµnh
c«ng S8/2000, tr.36-40 (NguyÔn SÜ
Dòng)
~ ë TiÒn Giang S5/2005, tr.76-79
(NguyÔn ThÞ Ngäc Ph−îng)
~ qua ho¹t ®éng cña Quèc héi
S1/2002, tr.28 (NguyÔn M¹nh
C−êng). Xem: Hμnh chÝnh
Kh¸i niÖm thÈm quyÒn S8/2005, tr.4047 (NguyÔn Cöu ViÖt). Xem: ThÈm
quyÒn
Lý luËn ~, ~ ë Tp. Hå ChÝ Minh
S5/2002, tr.3-5 (NCLP)
M« h×nh ~ mét cöa S5/2003, tr.25-32
(NguyÔn Ph−íc Thä). Xem: Hμnh
chÝnh

~ hiÕn ph¸p ë Trung Quèc S8/2001
tr.76, S9/2001 tr.77 (NguyÔn ThÞ
Xu©n S¬n). Xem: HiÕn ph¸p, Trung
Quèc
~ luËt d©n sù ë Trung Quèc S9/2001
tr.77 (NguyÔn ThÞ Xu©n S¬n). Xem:
C¶i c¸ch, Trung Quèc
~ ë ViÖt Nam S8/2000, tr.3-16 (Ng«
Huy C−¬ng). Xem: Hμnh chÝnh, HÖ
thèng ph¸p luËt, Ph¸p luËt, Toμ ¸n,
X©y dùng ph¸p luËt
~ ë Trung Quèc S9/2001 tr.77-80
(NguyÔn ThÞ Xu©n S¬n). Xem:
Trung Quèc, Ph¸p luËt

C¶i c¸ch tiÒn l−¬ng
~ tiÕn tíi c«ng b»ng x· héi, tiÒn tÖ
ho¸ chÕ ®é tiÒn l−¬ng S8/2003, tr.7277 (TrÇn §×nh Bót). Xem: C«ng
b»ng x· héi
T×m nguån ®Ó ~ S10/2003, tr.6-8 (Hå
Ngäc CÈn). Xem: C¶i c¸ch

C¶i c¸ch t− ph¸p
~ ë Nga S2/2002 tr.73-82 (NguyÔn
§øc Lam). Xem CHLB Nga
~ t− ph¸p S4/2002, tr.21 (Lª C¶m)
Bé luËt Tè tông d©n sù cÇn thÓ hiÖn
tinh thÇn ~ S4/2004, tr.24-31
(NguyÔn Phó S¬n), b−íc tiÕn trong
qu¸ tr×nh ~ S6/2004, tr.9-13 (Xu©n
Anh). Xem: Tè tông d©n sù
§Þnh h−íng ~ S6/2005, tr.34-41 (§µo
Xu©n TiÕn)
Héi th¶o vÒ ~ §S1/2003, tr.3-8
(Kh¸nh V©n)
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VÊn ®Ò, quan ®iÓm ~ §S1/2003, tr.923 (NguyÔn §×nh §Æng Lôc NguyÔn §×nh QuyÒn), S1/2004,
tr.54-59 (Phan Trung Lý)
Vai trß thÈm ph¸n víi yªu cÇu ~
S9/2003, tr.32-37 (NguyÔn Minh
TuÊn). Xem: ThÈm ph¸n
Xem: Sè chuyªn ®Ò vÒ ~ §S1/2003,
C¶i c¸ch

C¹nh tranh
~ gi÷a c¸c ng©n hµng S8/2002, tr.4045 (Ng« Quèc Kú), S2/2005, tr.56-64
(NguyÔn Thanh Tó). Xem: Ng©n
hμng, Ph¸p luËt, Tæ chøc tÝn dông,
Vèn
~ kh«ng lµnh m¹nh S3/2005, tr.35-39
(§ç V¨n §¹i). Xem: Båi th−êng thiÖt
h¹i, Xung ®ét ph¸p luËt
~ trong lÞch sö ViÖt Nam, chÝnh s¸ch
~, ph¸p luËt c¹nh tranh, x· héi ~
S1/2004, tr.15-19 (Ph¹m Duy
NghÜa), S1/2004, tr.45-50 (NguyÔn
Nh− Ph¸t)
~ trong nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng XH
S8/2002, tr.57-58 (Hoµng V¨n
NghÜa). Xem: CHLB §øc, Kinh tÕ
~ vµ kiÓm so¸t ®éc quyÒn S5/2001,
tr.31-36; §S2/2001, tr.8 (Ph¹m Duy
NghÜa), S2/2003, tr.46-53 (Ph¹m
Hoµng Giang). Xem: §éc quyÒn, Héi
nhËp kinh tÕ, Th−¬ng m¹i, X©y dùng
ph¸p luËt
§éc quyÒn hµnh chÝnh vµ c¸ch tiÕp
cËn tõ ph¸p luËt ~ S8/2003, tr.56-62
(Ph¹m Duy NghÜa). Xem: §éc
quyÒn, Hμnh chÝnh
Gãp ý dù th¶o, sù cÇn thiÕt ban hµnh
LuËt ~ S1/2004, tr.45-50 (NguyÔn
Nh− Ph¸t), S10/2004, tr.37-41
(D−¬ng §¨ng HuÖ - NguyÔn H÷u
Huyªn)
LuËt ~ th−¬ng m¹i Th¸i Lan 1999
S5/2001, tr.76-79 (TrÇn V¨n Thu©n).
Xem: Th¸i Lan, Th−¬ng m¹i
M« h×nh c¬ quan qu¶n lý nhµ n−íc vÒ
~, Uû ban ~ S7/2003, tr.10-12
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(NguyÔn B¸ B×nh), S1/2004, tr.29-39
(D−¬ng §¨ng HuÖ - NguyÔn H÷u
Huyªn)
N¨ng lùc c¹nh tranh cña nÒn kinh tÕ
ViÖt Nam S1/2005, tr.19 (TrÇn §×nh
Thiªn)
Ph¸p luËt ~ S6/2004, tr.35-38 (§Æng
V¨n Thanh), S6/2005, tr.56-65,
S9/2005 (NguyÔn Ngäc S¬n). Xem:
Th−¬ng m¹i
ThÞ tr−êng ®iÖn lùc ~ S5/2004, tr.4346 (Lª ThÞ Thu Thuû)
Tho¶ thuËn kh«ng ~ trong hîp ®ång
cung cÊp - ph©n phèi vµ “vô ¸n qu¸n
c©y dõa” S8/2004, tr.47-56 (NguyÔn
Thanh Tó)
X¸c ®Þnh thÞ tr−êng liªn quan theo
LuËt ~ S11/2005, tr.25-31 (NguyÔn
Ngäc S¬n). Xem: Th−¬ng m¹i

C¶nh s¸t t− ph¸p
M« h×nh tæ chøc, chøc n¨ng, nhiÖm vô
~ §S1/2003, tr.97-100 (NguyÔn Quèc
ViÖt). Xem: §iÒu tra, T− ph¸p

Canada
HÖ thèng t− ph¸p ~ §S1/2003, tr.128
(Tµi liÖu Héi th¶o) Xem: T− ph¸p
Kinh nghiÖm cña ~ vÒ thi hµnh c¸c
hiÖp ®Þnh WTO S3/2005, tr.62-66
(NguyÔn Kh¸nh Ngäc). Xem: WTO
Toµ ¸n vµ thÈm ph¸n ë ~ S1/2001,
tr.77-84 (Hoµng V¨n Tó - TrÇn V¨n
Thu©n). Xem: Toμ ¸n
Tr¸ch nhiÖm gi¶i tr×nh, tr¸ch nhiÖm
®¶m ®−¬ng trong chÝnh phñ ~
S8/2003, tr.78-84 (C.E.S. FRANKS).
Xem: Tr¸ch nhiÖm
Tr¸ch nhiÖm ph¸p lý vÒ m«i tr−êng ë
~ S3/2004, tr.80-82 (TrÇn Th¾ng
Lîi). Xem: M«i tr−êng, Tr¸ch nhiÖm

CHLB §øc
Dù to¸n ng©n s¸ch NghÞ viÖn ~
S6/2003, tr.37 (NguyÔn ChÝ Dòng).
Xem: Ng©n s¸ch
§µo t¹o luËt vµ nghÒ luËt ë ~

Tra cứu theo từ khoá

S8/2005,
Nam)

tr.57-60

(NguyÔn

V¨n

§iÒu −íc quèc tÕ vµ ph¸p luËt quèc
gia ë ~ S12/2004, tr.71-74 (L−¬ng
Minh Tu©n). Xem: §iÒu −íc quèc tÕ
M« h×nh qu¶n lý c¹nh tranh ë ~
S1/2004, tr.31-32 (D−¬ng §¨ng HuÖ
- NguyÔn H÷u Huyªn). Xem: C¹nh
tranh

n−íc, QuyÒn lùc
Toµ ¸n träng tµi kinh tÕ ë ~ S1/2001,
tr.68-76 (NguyÔn §øc Lam) Xem:
Toμ ¸n, Träng tμi
Tæng thèng ®èi tho¹i víi d©n S1/2002,
tr.17 (Kh¸nh An). Xem: Tæng thèng
Tr−ng cÇu ý d©n ë Liªn X« vµ ~
S9/2005, tr.54-59 (§inh Ngäc
V−îng). Xem: Tr−ng cÇu ý d©n

M« h×nh tµi ph¸n hiÕn ph¸p ë ~
S11/2004, tr.69-76 (NguyÔn Nh−
Ph¸t). Xem: B¶o hiÕn, HiÕn ph¸p,
Toμ ¸n

ChÊt th¶i

Kinh tÕ thÞ tr−êng XH ë ~ S8/2002,
tr.56-60,62-63 (Hoµng V¨n NghÜa).
Xem: C¹nh tranh, Kinh tÕ, Nhμ n−íc,
X· héi

ChÊt vÊn

Ph¸p luËt träng tµi ~ S8/2000, tr.72-78
(NguyÔn Am HiÓu). Xem: Träng tμi
Quy tr×nh lËp ph¸p ë ~ S2/1999, tr.47
(L−¬ng Minh Tu©n). Xem: Quy tr×nh
lËp ph¸p
Th−îng viÖn ph¶n ®èi kÕ ho¹ch t¨ng
thuÕ cña Thñ t−íng ~ S3/2003, tr.81
(Phan Hµ). Xem: Thñ t−íng
Uû quyÒn lËp ph¸p ë ~ S9/2001, tr.5052 (NguyÔn Kim Thoa). Xem: Uû
quyÒn, X©y dùng ph¸p luËt

CHLB Nga
~ sau 4 n¨m S3/2004, tr.13-17 (§øc
Lam - Quang Kh¸nh)
C¸c dù luËt c¶i c¸ch ®iÖn lùc ë ~, ~
ban hµnh luËt x¸c ®Þnh râ tr¸ch
nhiÖm chÝnh quyÒn miÒn, ®Þa ph−¬ng
S3/2003, tr.80 (Phan Hµ)
C¶i c¸ch kinh tÕ ë ~ S11/2002, tr.47
(Ph¹m Duy NghÜa)
C¶i c¸ch t− ph¸p ë ~ S2/2002 tr.73-82
(NguyÔn §øc Lam). Xem: C¶i c¸ch
t− ph¸p, T− ph¸p
Gi¶i thÝch hîp ®ång d©n sù ë ~
S10/2004, tr.74 (NguyÔn Ngäc
Kh¸nh). Xem: D©n sù, Hîp ®ång
QuyÒn lùc nhµ n−íc ë ~ S2/2001,
tr.71 (NguyÔn §øc Lam). Xem: Nhμ

Qu¶n lý ~ S11/2002, tr.69-75 (Lª Kim
NguyÖt)

~ høa vµ lµm S10/2001, tr.3,7-8
(NCLP), S12/2002, tr.7-9 (Kh¸nh
V©n)
~ lµm râ tr¸ch nhiÖm, hÖ qu¶ cña ~
S6/2003, tr.15-18 (NCLP). Xem:
Tr¸ch nhiÖm
B¶n chÊt, thñ tôc, hËu qu¶ cña ~
S2/1999, tr.3-6 (NguyÔn SÜ Dòng TrÇn TuyÕt Mai)
Sù v« danh tÝnh cña ~ S2/2005, tr.6-7
(NguyÔn §¨ng Dung). Xem: Gi¸m
s¸t, Tr¸ch nhiÖm
Thñ tôc ~ t¹i nghÞ viÖn Anh S7/2004,
tr.69-75 (NguyÔn C¶nh B×nh). Xem:
Anh, NghÞ viÖn
Tr¸ch nhiÖm ph¸t sinh tõ ~, thêi gian
~, tr¶ lêi ~ S5/2001, tr.25-30
(NguyÔn Nh©n Tá), S6/2001, tr.1115 (Nguyªn Thµnh)
Xem: §¹i biÓu Quèc héi

ChÝnh phñ
~ ban hµnh nghÞ ®Þnh ®éc lËp, mét sè
lÜnh vùc ~ ®−îc toµn quyÒn ban hµnh
nghÞ ®Þnh, thÈm quyÒn gèc cña ~
S5/2003, tr.19-24 (NguyÔn Kim
Thoa). Xem: V¨n b¶n quy ph¹m
ph¸p luËt
~ ®iÖn tö S6/2003, tr.43 (Vâ Kim S¬n)
~: Hµnh ph¸p, hµnh chÝnh hay chÊp
hµnh? S8/2001, tr.28-37 (NguyÔn
§¨ng Dung)

Nghiên cứu Lập pháp (1999-2005) T1/2006
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~ víi Quèc héi S10/2001, tr.23-30
(NguyÔn Quèc ViÖt), S12/2002,
tr.30-37 (Bïi Xu©n §øc). Xem: Ph©n
quyÒn, Quèc héi, QuyÒn lùc
~ víi Quèc héi, quan niÖm vÒ ~
S1/1999
(Ng«
Huy
C−¬ng),
S10/2001, tr.23-31 (NguyÔn Quèc
ViÖt), S5/2000, tr.81-82 (Mai Xu©n
B×nh) Xem: ChÝnh thÓ, Quèc héi,
QuyÒn lùc
C¸c c¬ quan thuéc ~ S5/2002, tr.3339 (Ph¹m TuÊn Kh¶i)
§æi míi c¬ cÊu tæ chøc ~ §S1/2002,
tr.31-34 (NguyÔn ThÞ H¹nh), c¶i tiÕn
ph−¬ng thøc ho¹t ®éng cña ~
S1/2003, tr.46-53 (Ph¹m TuÊn
Kh¶i), S8/2003, tr.33-38 (D−¬ng
Quang Tung). Xem: Hμnh chÝnh
H¹t nh©n hîp lý trong tæ chøc vµ ho¹t
®éng cña ~ t− s¶n S2/2004, tr.26-34
(Th¸i VÜnh Th¾ng)

ThÈm quyÒn cña Bé, c¬ quan ngang
bé §S1/2002, tr.35-39 (Hoµng ThÞ
Ng©n). Xem: Hμnh chÝnh, ThÈm
quyÒn
Tr¸ch nhiÖm cña ~ S12/2002, tr.5-9
(Kh¸nh V©n), tr.30-37 (Bïi Xu©n
§øc). Xem: Tr¸ch nhiÖm
Tr¸ch nhiÖm gi¶i tr×nh vµ tr¸ch nhiÖm
®¶m ®−¬ng trong ~ Canada S8/2003,
tr.78-84 (C.E.S. FRANKS). Xem:
Canada, Tr¸ch nhiÖm
Trung Quèc tæ chøc l¹i c¸c c¬ quan
cña ~ S3/2003, tr.84 (Phan Hµ).
Xem: Trung Quèc
T− t−ëng Hå ChÝ Minh vÒ ~ S6/2001,
tr.39 (Bïi Ngäc S¬n). Xem: Hå ChÝ
Minh

ChÝnh quyÒn ®Þa ph−¬ng

Hoµn thiÖn ~ §S1/2001, tr.83-93 (Bïi
Xu©n §øc).

~ ë Hµn Quèc S9/2001, tr.71-76 (TrÇn
Quèc ThuËn - Lª Thanh V©n)

N©ng cao chÊt l−îng x©y dùng c¸c dù
¸n luËt do ~ so¹n th¶o S3/2004,
tr.20-28 (Ph¹m TuÊn Kh¶i), c«ng t¸c
x©y dùng luËt t¹i ~ S8/2004, tr.15-24
(§oµn M¹nh Giao). Xem: Ch−¬ng
tr×nh x©y dùng luËt, X©y dùng ph¸p
luËt

~ ë Trung Quèc S10/2001, tr.77-82
(TrÇn Quèc ThuËn). Xem: Trung
Quèc

Ph©n biÖt v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p
luËt cña ~, Thñ t−íng ChÝnh phñ víi
v¨n b¶n lËp ph¸p cña Quèc héi S6/2005, tr.19-26 (NguyÔn Ph−íc
Thä). Xem: Quèc héi, Thñ t−íng,
V¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt

~ víi viÖc phæ biÕn ph¸p luËt
S11/2001, tr.36-45 (Tr−¬ng §¾c
Linh). Xem: Ph¸p luËt

Quan hÖ gi÷a ~ vµ Quèc héi trong
ho¹t ®éng x©y dùng ph¸p luËt
S8/2005, tr.3-7 (Ph¹m TuÊn Kh¶i).
Xem: Quèc héi, X©y dùng ph¸p luËt
ThÈm quyÒn cña ~, c¸c m« h×nh ~, ~
trong c¸c chÝnh thÓ. S4/2001, tr.1322 (NguyÔn §¨ng Dung). Xem:
ChÝnh thÓ, Hμnh chÝnh, Hμnh ph¸p,
LËp quy, NghÞ viÖn, Tæng thèng,
ThÈm quyÒn, Thñ t−íng
ThÈm quyÒn cña ~ trong lÜnh vùc ®Êt
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®ai S4/2001, tr.23-24 (NguyÔn
Quang TuyÕn). Xem: §Êt ®ai
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~ vµ chÝnh quyÒn trung −¬ng S8/2002,
tr.25-26
(Lª
Minh
Th«ng),
§S1/2002, tr.24-30 (Tr−¬ng §¾c
Linh)

C¶i c¸ch chÝnh quyÒn nhµ n−íc ë ®Þa
ph−¬ng, ®a d¹ng c¸c m« h×nh ~
S9/2003, tr.19-31 (NguyÔn §¨ng
Dung)
C¸n bé cÊp x· S7/2002, tr.72 (§ç
V¨n D−¬ng), §S1/2002, tr.78-92
(M¹c Minh S¶n - NguyÔn Hoµng
Anh). Xem: Hμnh chÝnh
ChÝnh quyÒn cÊp x· §S1/2002, tr.5977 (Bïi Xu©n §øc - §Æng §×nh T©n
- §Æng Minh TuÊn)
ChÝnh quyÒn c¬ së ë n«ng th«n
S3/2001, tr.5-17 (Lª Minh Th«ng).

Tra cứu theo từ khoá

Xem: H§ND, UBND, D©n chñ
C«ng t¸c qu¶n lý di tÝch lÞch sö, v¨n
ho¸ cña chÝnh quyÒn cÊp x·
S11/2004, tr.81-84 (TrÇn ThÞ Thu
Hµ)
§æi míi tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña
chÝnh quyÒn cÊp x·, ph−êng
S4/2003, tr.34-39 (Th¸i VÜnh Th¾ng)
§æi míi m« h×nh tæ chøc ~ ë ®« thÞ
hiÖn nay S10/2003, tr.29-33 (Bïi
Xu©n §øc)
§æi míi ~ trong bèi c¶nh söa ®æi HiÕn
ph¸p §S1/2001, tr.22-28 (NguyÔn
§×nh Léc). Xem: HiÕn ph¸p
M« h×nh ~ §S1/2001, tr.104-108
(NguyÔn SÜ Dòng), §S1/2002, tr.5059 (H−¬ng TrÇn KiÒu Dung),
S9/2002, tr.18-25 (Bïi Xu©n §øc).
Xem: Hμnh chÝnh
H§ND vµ UBND S9/2001, tr.14-16
(Hoµng V¨n H¶o). Xem: Héi ®ång
nh©n d©n, Uû ban nh©n d©n
HiÕn ch−¬ng quèc tÕ vÒ chÝnh quyÒn
tù qu¶n ®Þa ph−¬ng S11/2003, tr.7284 (NguyÔn Nh− Ph¸t)
Hoµ gi¶i ë c¬ së S3/2002, tr.72-74
(NguyÔn Xu©n Diªn)
Ph¸p luËt vÒ ~ S9/2002, tr.27-34
(NguyÔn Kim Thoa), gãp ý hai dù
luËt vÒ ~ S8/2003, tr.11-13 (NCLP).
Xem: Dù ¸n luËt
Ph©n cÊp, ph©n quyÒn cho ~ S8/2003,
tr.37 (D−¬ng Quang Tung)
ThÈm quyÒn cña UBND trong lÜnh vùc
®Êt ®ai S4/2001, tr.24-28 (NguyÔn
Quang TuyÕn). Xem: §Êt ®ai, ThÈm
quyÒn
TiÕng nãi ®Þa ph−¬ng S7/2003, tr.1416 (Cao ThÞ Hµ)
Tæ chøc qu¶n lý ë th«n, Êp, b¶n
S2/2002, tr.51-56 (Ph¹m H÷u NghÞ)
X©y dùng ~ S8/2001, tr.51-58,
S9/2001, tr.19-25 (Tr−¬ng §¾c
Linh), S7/2002, tr.13-17 (NCLP),
S7/2004, tr.76-82 (TrÇn Nho Th×n)

Xem: Héi ®ång nh©n d©n, Uû ban
nh©n d©n

ChÝnh s¸ch
~ ®èi víi c¸c tæ chøc tÝn dông
S4/2004, tr.70-75 (NguyÔn Anh S¬n
- Lª ThÞ Thu Thuû). Xem: Tæ chøc
tÝn dông
~ giao rõng S8/2004, tr.39-41 (Vò
Long)
~ tiÒn tÖ S2/2005, tr.52-55 (NguyÔn
Xu©n Kinh)
~ tr¶i th¶m ®á thu hót ®Çu t− ë c¸c ®Þa
ph−¬ng S5/2004, tr.81-84 (Vâ Hång
C¬). Xem: §Çu t−
C«ng chóng víi ~ vµ ph¸p luËt
S3/2004, tr.6-10 (Minh §øc). Xem:
Ph¸p luËt
KhÝa c¹nh t©m lý trong x©y dùng vµ
thùc thi ~ S1/2004, tr.60-64 (M¹c
V¨n Trang)
LuËt lµ ~, kh«ng ph¶i t¸c phÈm v¨n
ch−¬ng S1/2005, tr.44-45 (Ph¹m
Duy NghÜa). Xem: Kü thuËt v¨n b¶n,
LËp ph¸p, LËp quy
Ph©n tÝch ~ S4/2000, tr.3-8 (NguyÔn
Sü
Dòng),
S9/2004,
tr.28-30
(NguyÔn Ph−íc Thä)
Quan hÖ gi÷a ~ vµ ph¸p luËt S1/2004,
tr.65-67
(§Æng
V¨n
Khanh).
S6/2005, tr.66-69 (Hµ ThÞ Thanh
V©n). Xem: Ph¸p luËt

ChÝnh thÓ
~ vµ quyÒn t− ph¸p S1/2002, tr.31-37
(Bïi Ngäc S¬n). Xem: C¶i c¸ch, T−
ph¸p
C¸c m« h×nh ~, ~ vµ Nhµ n−íc ph¸p
quyÒn S7/2001, tr.11-14 (Ng« Huy
C−¬ng). Xem: Nhμ n−íc ph¸p quyÒn
Tæng thèng, ChÝnh phñ, Thñ t−íng,
NghÞ viÖn trong c¸c ~ S4/2001, tr.1722 (NguyÔn §¨ng Dung), S2/2004,
tr.30-34 (Th¸i VÜnh Th¾ng). Xem:
ChÝnh phñ, NghÞ viÖn, Thñ t−íng,
Tæng thèng

ChÝnh trÞ
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~ vµ ph¸p luËt S7/2002, tr.49-54 (§ç
§øc Minh). Xem: Ph¸p luËt
~ trong c¶i c¸ch hµnh chÝnh
§S1/2002 (NguyÔn SÜ Dòng). Xem:
Hμnh chÝnh
B¶n lÜnh ~ cña c¸n bé l·nh ®¹o vµ
qu¶n lý S5/2005, tr.20-26 (Hoµng
H¶i B»ng)
ThÓ chÕ ~ - ph¸p quyÒn S9/2005,
tr.46-53 (T−êng Duy Kiªn). Xem:
Nhμ n−íc ph¸p quyÒn, Ph¸p quyÒn,
ThÓ chÕ
ThÓ chÕ ho¸ ®−êng lèi cña §¶ng
S12/2004, tr.42-47 (TrÇn Th¸i
D−¬ng)
Tr¸ch nhiÖm ~ S6/2004, tr.3-7 (Minh
§øc), chÊt vÊn lµm râ tr¸ch nhiÖm ~
S2/2005, tr.7 (NguyÔn §¨ng Dung).
Xem: ChÊt vÊn, Tr¸ch nhiÖm
V¨n ho¸ ~ §S1/2001, tr.42-43 (Ng«
Huy C−¬ng)
Xem: ThÓ chÕ

Chuyªn nghiÖp
Bé m¸y phôc vô Quèc
S12/2003, tr.2-5 (NCLP)

héi

~

~ ho¸ ho¹t ®éng cña ®¹i biÓu Quèc
héi S4/2002, tr.15 (Phan C«ng
Th−¬ng)
§¹i biÓu quèc héi chuyªn tr¸ch hay ~
S3/2003 (NguyÔn Sü Dòng). Xem:
§¹i biÓu Quèc héi
§¹i diÖn nh©n d©n vµ ~ S6/2002,
tr.23-24, tÝnh ~ S6/2002, tr.25-28, quy
tr×nh, thñ tôc vµ ~ S6/2002, tr.28-30,
th«ng tin vµ ~, S6/2002, tr.30-31
(NguyÔn §øc Lam)
Xem: §¹i biÓu Quèc héi, Quy tr×nh,
Thñ tôc

Chuyªn tr¸ch
ChÕ ®Þnh ®¹i biÓu Quèc héi ~
S11/2003, tr.13-17 (Ng« §øc M¹nh).
Xem: §¹i biÓu Quèc héi
§¹i biÓu ~ S3/2003, tr.6-8 (Kh¸nh
V©n - Bïi Hµ), S9/2003, tr.6-7
(NCLP)
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Héi nghÞ ®¹i biÓu ~ S5/2003, tr.2-4
(Kh¸nh V©n - Bïi Hµ), S9/2003, tr.45 (NCLP), S3/2004, tr.2-5 (Kh¸nh
V©n), S8/2004, tr.3-5 (NCLP),
S3/2005, tr.3-8 (NCLP)
Xem: Chuyªn nghiÖp, §¹i biÓu Quèc
héi

Chñ tÞch n−íc
ChÕ ®Þnh ~ §S1/2001, tr.76-82 (Lª
§×nh TuyÓn)
QuyÒn cña ~, s¸ng quyÒn lËp ph¸p
cña ~ S7/2001, tr.32 (Lª §×nh
TuyÕn), vÞ trÝ, quyÒn h¹n cña ~
S2/2003, tr.19 (Lª Quèc Hïng).
Xem: QuyÒn lùc, Quèc héi

Chñ tÞch Quèc héi
Pháng vÊn ~ vÒ ho¹t ®éng lËp ph¸p
cña Quèc héi S1/2004, tr.4-7 (NCLP)
S¸ng kiÕn to¹ ®µm b¸o giíi víi ~
S1/2003, tr.18-19 (Kh¸nh Linh).
Xem: Quèc héi
VÞ trÝ, vai trß cña ~ mét sè n−íc trªn
thÕ giíi S6/2000, tr.75-77 (TrÇn
TuyÕt Mai)

Chñ quyÒn quèc gia
~ trong thÕ giíi ngµy nay, quan ®iÓm
vÒ sù h¹n chÕ ~, ~ víi viÖc thùc hiÖn
luËt quèc tÕ hiÖn ®¹i S4/2003, tr.4044 (TrÇn V¨n Th¾ng). Xem: C«ng
ph¸p quèc tÕ, LuËt quèc tÕ

Ch−¬ng tr×nh x©y dùng luËt
~ cña Quèc héi kho¸ X S4/2001, tr.5758 (NguyÔn ChÝ Dòng), ~, ph¸p lÖnh
cña Quèc héi kho¸ XI (2002-2007) vµ
n¨m 2003 S1/2003, tr.123-128 (TrÝch
NghÞ QuyÕt sè 12/2002/QH11)
~ trong c¶i tiÕn ho¹t ®éng lËp ph¸p
S6/2000, tr.12 (NguyÔn Huy Thóc)
Dù kiÕn ~, ph¸p lÖnh n¨m 2004
S9/2003, tr.83-84 (NCLP)
LËp ~ S1/2001, tr.22-25(CDN)
Ph©n c«ng c¬ quan tr×nh, c¬ quan
thÈm tra c¸c dù ¸n luËt, ph¸p lÖnh,
nghÞ quyÕt thuéc ~, ph¸p lÖnh cña

Tra cứu theo từ khoá

Quèc héi kho¸ XI S2/2003, tr.77-84
Thùc tr¹ng ~ S4/2000, tr.9-10 (Ng«
§øc M¹nh), S10/2004, tr.6-7 (Minh
§øc)
Thùc hiÖn ~ S2/2002, tr.61-64 (TrÇn
Hång Nguyªn), S11/2004, tr.3-6
(Kh¸nh V©n)
Xem: HÖ thèng ph¸p luËt, LËp ph¸p,
Quy tr×nh x©y dùng ph¸p luËt, X©y
dùng ph¸p luËt

Chøng kho¸n
Kh¸i niÖm ~ S4/2001, tr.53-55 (Ph¹m
Vò Th¨ng Long)
QuyÒn cæ ®«ng S12/2003, tr.53-58
(Ng« ViÔn Phó)
ThÞ tr−êng ~ ViÖt Nam, uû ban ~ nhµ
n−íc, vai trß vµ m« h×nh cña ~ ViÖt
Nam S2/2001 tr.59-65 (Mai Xu©n
B×nh - Lª Quang Thanh)
ThÞ tr−êng ~ ViÖt Nam trong bèi c¶nh
héi nhËp
§S2/2001, tr.97-103
(NguyÔn Anh S¬n). Xem: HÖ thèng
ph¸p luËt, Héi nhËp kinh tÕ
X©y dùng LuËt vÒ thÞ tr−êng ~ ë ViÖt
Nam S11/2004, tr.38-45 (Lª ThÞ Thu
Thuû)

Chøng cø
Kh¸i niÖm ~ S6/2005, tr.42-47
(NguyÔn V¨n Du). Xem: Tè tông
h×nh sù

C¬ chÕ
TÝnh kh¸ch quan cña ~ chñ qu¶n
S2/2004, tr.10-11 (Lª V¨n Tø). Xem:
Doanh nghiÖp

C«ng b»ng x∙ héi
~ vµ giµu nghÌo, ~ vµ chñ nghÜa b×nh
qu©n §S1/2003, tr.8-15 (T−¬ng Lai).
Xem: NghÌo ®ãi, Th−¬ng m¹i, Toμn
cÇu ho¸
C¶i c¸ch tiÒn l−¬ng tiÕn tíi ~ S8/2003,
tr.72-77 (TrÇn §×nh Bót). Xem: C¶i
c¸ch tiÒn l−¬ng
Mèi quan hÖ gi÷a c«ng b»ng, b×nh
®¼ng vµ ph¸p luËt S12/2004, tr.15-17

(NguyÔn Thanh B×nh). Xem: B×nh
®¼ng, Ph¸p luËt

C«ng chøc
~ trong c¶i c¸ch hµnh chÝnh S8/2000,
tr.39 (NguyÔn SÜ Dòng). Xem: C¶i
c¸ch hμnh chÝnh
~ vµ kû luËt hµnh chÝnh S12/2003,
tr.66 (NguyÔn Ph−íc Thä). Xem:
Hμnh chÝnh
~ c¬ së S12/2003, tr.67-68 (Lª Minh
Phóc). Xem: C¶i c¸ch hμnh chÝnh,
Hμnh chÝnh
B¶n lÜnh chÝnh trÞ cña c¸n bé l·nh ®¹o
vµ qu¶n lý S5/2005, tr.20-26 (Hoµng
H¶i B»ng). Xem: ChÝnh trÞ
Gi¸o dôc ph¸p luËt, gi¸o dôc ®¹o ®øc
®èi víi ~ S7/2003, tr.14-16 (Cao ThÞ
Hµ)
Ph¸p luËt vÒ c«ng vô vµ ~ S2/2005,
tr.24-32 (Th¸i VÜnh Th¾ng)
Ph©n biÖt c¸c kh¸i niÖm c¸n bé, ~ vµ
viªn chøc S6/2004, tr.55-57 (Hµ ThÞ
Thanh V©n)
Quan tÝnh S5/2002, tr.6 (NguyÔn
Thanh B×nh)

C«ng chøng
~, x· héi ho¸ ~ S8/2005, tr.33-39, ®æi
míi quan niÖm vÒ ~ S12/2005 (Lª
ThÞ Ph−¬ng Hoa)
Thñ tôc ~ S9/2002, tr.77-82 (NguyÔn
V¨n Ho¹t)

C«ng khai ho¸
~ trong lËp ph¸p S8/2000, tr.29-35
(Vâ V¨n TuyÓn), S8/2002, tr.54-55
(NguyÔn Quèc ViÖt), S11/2002,
tr.36-38 (Bïi SÜ HiÓn). Xem: LËp
ph¸p, X©y dùng ph¸p luËt
TÝnh ~, minh b¹ch cña hÖ thèng ph¸p
luËt ViÖt Nam S4/2001, tr.68-74
(John Bently), S11/2002, tr.35,39-41
(Bïi SÜ HiÓn), S1/2003, tr.83-89 (Vâ
TrÝ H¶o). Xem: HÖ thèng ph¸p luËt,
Ph¸p luËt

C«ng nghÖ
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~ lµm luËt S6/2003, tr.8 (NguyÔn Sü
Dòng). Xem: LËp ph¸p, Quy tr×nh x©y
dùng luËt
C¸ch m¹ng khoa häc ~, nÒn kinh tÕ
míi, ~ th«ng tin, ~ sinh häc
§S1/2003, tr.18-19 (Lª Do∙n T¸),
øng dông ~ th«ng tin trong ho¹t ®éng
Quèc héi S8/2003, tr.2-5 (Ph−¬ng
Linh)

Xem: Doanh nghiÖp, Kinh doanh, Ph¸
s¶n

Cæ phÇn ho¸
X· héi ho¸ c«ng ty ~, x¸c ®Þnh gi¸ trÞ
doanh nghiÖp, ~ vµ thÞ tr−êng chøng
kho¸n S2/2002, tr.9-11 (NguyÔn
Thanh HuyÒn)

Gi¶i ph¸p tµi chÝnh víi thÞ tr−êng khoa
häc ~ ViÖt Nam, chÝnh s¸ch b¶o hé
quyÒn së h÷u trÝ tuÖ S8/2003, tr.1719 (NguyÔn Minh Phong). Xem: Së
h÷u trÝ tuÖ, Tμi chÝnh

Gi¶i ph¸p ®Èy nhanh tèc ®é ~ doanh
nghiÖp nhµ n−íc S9/2004, tr.69-75
(§Æng V¨n Thanh). Xem: Doanh
nghiÖp

Khung ph¸p lý vÒ ~ th«ng tin S1/2004,
tr.68-72 (NguyÔn B¸ DiÕn)

Xem: Chøng kho¸n, Doanh nghiÖp,
Th−¬ng m¹i

C«ng ph¸p quèc tÕ
~ quèc tÕ vÒ chèng chñ nghÜa khñng
bè S3/2003, tr.76-79 (NguyÔn Trung
TÝn)
C¸ nh©n - chñ thÓ cña ~ S7/2000
(NguyÔn §øc Lam)
Quan hÖ ph¸p luËt quèc tÕ - ph¸p luËt
quèc gia S6/2002, tr.39, S5/2002,
tr.40 (§oµn N¨ng)
Xem: §iÒu −íc quèc tÕ, LuËt quèc tÕ,
Ph¸p luËt

C«ng tè
Kh¸i niÖm ~ S7/2000, tr.3-16 (Lª H÷u
ThÓ). Xem: Nhμ n−íc, Tè tông h×nh
sù, ViÖn kiÓm s¸t
QuyÒn ~, ph¹m vi thùc hµnh quyÒn ~
§S1/2003, tr.65-70 (Lª H÷u ThÓ).
S6/2005, tr.48-51 (Lý V¨n ChÝnh).
Xem: ViÖn kiÓm s¸t
QuyÒn ~, thùc hµnh ~ S1/2003, tr.2933 (Hµ M¹nh TrÝ). Xem: KiÓm s¸t

C«ng ty
Kh¸i niÖm, b¶n chÊt, c¸c lo¹i h×nh,
ph¸p luËt vÒ ~ S3/2001, tr.32- 44
(Ng« Huy C−¬ng)
~ hîp danh S6/2005, tr.52-55 (§ç
V¨n §¹i)
QuyÒn së h÷u, quyÒn cæ ®«ng trong
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Céng hoµ Ph¸p
Bé m¸y nhµ n−íc ~ S6/2002, tr.76,
S7/2002, tr.76 (NguyÔn Xu©n TÕ TrÇn ThÞ Thuú D−¬ng). Xem: Nhμ
n−íc
Gi¸o dôc phæ th«ng ngoµi c«ng lËp ë
~ S4/2005, tr.77-78 (M¹c V¨n Trang
- §ç ThÞ B×nh). Xem: Gi¸o dôc
M« h×nh qu¶n lý c¹nh tranh cña ~
S1/2004, tr.30-31 (D−¬ng §¨ng HuÖ
- NguyÔn H÷u Huyªn). Xem: C¹nh
tranh
Gi¶i thÝch hîp ®ång d©n sù ë ~
S10/2004, tr.73-74 (NguyÔn Ngäc
Kh¸nh). Xem: D©n sù, Hîp ®ång
Gi¸m s¸t cña Quèc héi ®èi víi ChÝnh
phñ ë ~ S5/2000, tr.80 (Mai Xu©n
B×nh). Xem: ChÝnh phñ, Quèc héi,
Tr¸ch nhiÖm
HiÕn ph¸p ~ §S1/2001, tr.135 (Hoµng
V¨n Tó)
Héi ®ång B¶o hiÕn S7/2000, tr.80-84
(NguyÔn H÷u Huyªn). Xem: B¶o
hiÕn
Kh¸i niÖm luËt t− ph¸p quèc tÕ trong
ph¸p luËt ~ S6/2005, tr.70-72 (§Æng
ThÞ Thu Th¶o)
Quan niÖm vÒ c«ng chøng ë ~
S12/2005 (Lª ThÞ Ph−¬ng Hoa).
Xem: C«ng chøng

Tra cứu theo từ khoá

Quèc héi ~ th«ng qua luËt chèng téi
ph¹m S3/2003, tr.82 (Phan Hµ).
Xem: Khñng bè, Téi ph¹m
Söa ®æi HiÕn ph¸p 1958 S9/2001,
tr.33-34 (NguyÔn ThÞ H¹nh). Xem
HiÕn ph¸p
Toµ ¸n hµnh chÝnh ~ S8/2000, tr.7984 (Mai Xu©n B×nh). Xem: Toμ ¸n
Toµ th−¬ng m¹i ~ S1/2001, tr.77-82
(Mai Quèc B×nh). Xem: Th−¬ng m¹i,
Toμ ¸n
Vai trß cña uû ban trong quy tr×nh lËp
ph¸p S7/2003, tr.81-84 (Hoµng Minh
HiÕu). Xem: LËp ph¸p

D
D©n chñ
~ b¶n chÊt cña nhµ n−íc ph¸p quyÒn,
h×nh thøc ~ S2/2002, tr.16-17
(NguyÔn Cöu ViÖt), S8/2002, tr.2122 (NguyÔn Thanh B×nh) Xem: Nhμ
n−íc ph¸p quyÒn, Nhμ n−íc ph¸p trÞ,
Nh©n quyÒn, Ph¸p trÞ, QuyÒn con
ng−êi
~ ë Trung Quèc S5/2000, tr.77-80
(TrÇn Lª Anh). Xem: Trung Quèc
~ trong Quèc héi S8/2002, tr.12-13
(L©m Nguyªn), S9/2002, tr.5-7
(Kh¸nh V©n) Xem: Quèc héi

5 (Ph−¬ng Linh). Xem: C«ng nghÖ,
NghÞ viÖn
Nguyªn t¾c ~ trong x©y dùng ph¸p
luËt S1/2004, tr.42 (TrÇn Ngäc
§−êng). Xem: X©y dùng ph¸p luËt
Thùc hiÖn ~ ë x· g¾n víi c¶i c¸ch
hµnh chÝnh S3/2004, tr.73-77 (§inh
Ngäc HiÖn). Xem: C¶i c¸ch hμnh
chÝnh
T− t−ëng lËp hiÕn ~ ph¸p quyÒn vµ
viÖc x©y dùng hÖ thèng ph¸p luËt
S5/2005, tr.27-39 (NguyÔn §×nh
Léc). Xem: HÖ thèng ph¸p luËt, Ph¸p
quyÒn
X· héi ho¸ gi¸o dôc víi thùc hiÖn ~
S3/2004, tr.11-12 (NguyÔn §øc
ThËn)

D©n sù
Bé luËt ~ vÒ hîp ®ång ~ §S2/2001,
tr.36-45. (§inh Mai Ph−¬ng). Xem:
Hîp ®ång
Bé luËt ~ víi héi nhËp S12/2002,
tr.41-42, (§inh Mai Ph−¬ng). Xem:
Héi nhËp kinh tÕ
Bé luËt ~ (söa ®æi) S11/2004, tr.10-16,
S4/2005, tr.12-16 (§µo Xu©n TiÕn),
S12/2004, tr.10-11 (TrÇn Hång
Nguyªn)

~ vµ ph¸p chÕ S8/2001, tr.59-67 (Lª
C¶m). Xem: Nhμ n−íc ph¸p quyÒn

C¸c quy ph¹m xung ®ét cña Bé luËt ~
S7/2004, tr.28-31 (NguyÔn Trung
TÝn)

BÇu cö vµ ~ S5/2002, tr.20 (NguyÔn
§¨ng Dung - Chu Kh¾c Hoµi
D−¬ng) Xem: BÇu cö

C¶i c¸ch LuËt ~ ë Trung Quèc
S9/2001, tr.77 (NguyÔn ThÞ Xu©n
S¬n). Xem: Trung Quèc

C¸c h×nh thøc ~, quyÒn ~, thùc hiÖn
quyÒn ~ S1/2003, tr.106-114 (Hoµng
V¨n NghÜa), S3/2003, tr.21-24 (Vâ
TrÝ - V« Vi)

ChÕ ®Þnh thõa kÕ trong Bé luËt ~
S4,5/2002 (NguyÔn V¨n M¹nh)

D©n trÝ vµ ~ S2/2005, tr.8-9 (NguyÔn
Thanh B×nh), Xem: QuyÒn con ng−êi

Côm tõ “~” theo nghÜa gèc vµ nghÜa
th«ng
th−êng
S5/2003,
tr.37,
S12/2003, tr33-39 (NguyÔn Ngäc
Kh¸nh)

§Æc tr−ng cña ~ trong chÕ ®é phong
kiÕn ViÖt Nam S10/2004, tr.62-67
(NguyÔn Minh TuÊn). Xem: LÞch sö
nhμ n−íc - ph¸p luËt

§Þa vÞ ph¸p lý cña hé gia ®×nh
S4/2005, tr.50-55 (Lª Minh Hïng)

H−íng tíi nÒn ~ ®iÖn tö S8/2003, tr.2-

Gi¶i quyÕt tranh chÊp ~ trong luËt tôc

§×nh chØ gi¶i quyÕt vô ¸n ~ S7/2005,
tr.51-55 (TrÇn Anh TuÊn).
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£®ª - M’n«ng S2/2001, tr.51-58
(NguyÔn Léc - Y Nha - Y Phi). Xem:
LuËt tôc
Gi¶i thÝch hîp ®ång ~ S10/2004, tr.7277 (NguyÔn Ngäc Kh¸nh). Xem:
Hîp ®ång
Giao dÞch ~ v« hiÖu S3/2005, tr.22-26
(NguyÔn Nh− Quúnh), Xem: Tr¸ch
nhiÖm
H×nh sù ho¸ c¸c giao dÞch ~ vµ kinh tÕ
S6/2000, tr.43-49 (Ph¹m Hång H¶i)
HiÖu qu¶ xÐt xö ~, thi hµnh ¸n ~
S5/2005, tr.14-17 (Hå ThÕ HoÌ).
Xem: Tè tông d©n sù
Kh¸i niÖm quyÒn tµi s¶n trong luËt ~
S3/2005, tr.16-21 (NguyÔn Ngäc
§iÖn). Xem: Tμi s¶n
Nguån nguy hiÓm cao ®é S4/2005,
tr.20-22 (NguyÔn Xu©n §ang). Xem:
Båi th−êng thiÖt h¹i
Ph¸p chÕ trong thi hµnh ¸n ~
S8/2003, tr.14-16 (NguyÔn Quang
Th¸i). Xem: Ph¸p chÕ, Thi hμnh ¸n
Quan hÖ d©n sù - th−¬ng m¹i cã yÕu
tè n−íc ngoµi S2/1999, tr.15-18 (Hoa
H÷u Long), S9/2004, tr.35-39
(NguyÔn Trung TÝn). Xem: Nhμ
n−íc, Th−¬ng m¹i
Quan hÖ gi÷a Bé luËt ~ víi luËt
chuyªn ngµnh S5/2005, tr.10-13
(Phßng Th−¬ng m¹i vµ C«ng
nghiÖp VN)
Söa ®æi, hoµn thiÖn Bé luËt ~
S2/2001, tr.9-13 (Hoµng ThÕ Liªn),
S12/2002, tr.38-45 (§inh Mai
Ph−¬ng), S3/2005, tr.8-11 (NguyÔn
Am HiÓu)
T− ph¸p ~, luËt t− S3/2001, tr.24
(NguyÔn Nh− Ph¸t). Xem: LuËt quèc
tÕ, Ph¸p luËt, T− ph¸p
Tr¸ch nhiÖm ~ trong lÜnh vùc m«i
tr−êng S12/2003, tr.40-45 (§inh ThÞ
Mai Ph−¬ng). Xem: M«i tr−êng
Xem: Tè tông d©n sù

Di s¶n v¨n ho¸

~ vËt thÓ, phi vËt thÓ, quyÒn së h÷u ~
S6/2001, tr.16 (NCLP)
LuËt ~, kh¸i niÖm ~ phi vËt thÓ, ph©n
lo¹i, xÕp h¹ng ~ phi vËt thÓ, qu¶n lý,
b¶o hé ~ phi vËt thÓ, chÝnh s¸ch ®èi
víi nghÖ nh©n S4/2001, tr.43-47 (T«
Ngäc Thanh), S1/2004, tr.79-81
(D−¬ng Trung Quèc)
Xem: V¨n hãa

DÞch vô c«ng
C«ng quyÒn vµ ®iÒn s¶n: ~ ®èi víi
qu¶n lý ®Êt ®ai S6/2004, tr.28-29
(Ph¹m Duy NghÜa). Xem: §Êt ®ai
DÞch vô c«ng céng vµ dÞch vô c«ng
Ých S10/2004, tr.20-22 (NguyÔn
Quang Vü)
Kh¸i niÖm ~, vai trß cña nhµ n−íc trªn
linh vùc ~, dÞch vô hµnh chÝnh c«ng
S9/2003, tr.38-43 (NguyÔn Ph−íc
Thä). Xem: Hμnh chÝnh

Doanh nghiÖp
~ nhµ n−íc, cæ phÇn ho¸ ~ S3/2002,
tr.62-63 (NguyÔn V¨n Hoan). Xem:
Cæ phÇn ho¸, Kinh tÕ, Th−¬ng m¹i
~ trong HiÕn ph¸p S11/2001, tr.14-15
(NCLP). Xem: HiÕn ph¸p
~ trong Quèc héi S12/2002, tr.14-16
(Minh §øc). Xem: Quèc héi
DÊu hiÖu x¸c ®Þnh ~ l©m vµo t×nh
tr¹ng ph¸ s¶n S7/2004, tr.18-20
(§Æng V¨n Thanh)
§¸nh gi¸ hiÖu qu¶ c¸c chÝnh s¸ch vµ
quy ®Þnh ph¸p luËt vÒ ~ phÇn mÒm
S3/2004, tr.66-72 (TrÇn ViÖt Dòng Lª ThÞ Nam Giang - Mai Hång Quú)
ChÕ ®é bé chñ qu¶n, cÊp hµnh chÝnh
chñ qu¶n ®èi víi ~ nhµ n−íc
S8/2003, tr.36 (D−¬ng Quang Tung)
ChÝnh s¸ch, ph¸p luËt ®èi víi ~
S8/2002, tr.5-10 (Kh¸nh V©n)
Gi¶i ph¸p ®Èy nhanh tèc ®é cæ phÇn
ho¸ ~ nhµ n−íc S9/2004, tr.69-75
(§Æng V¨n Thanh). Xem: Cæ phÇn
ho¸
Gi¶i quyÕt ph¸ s¶n ~ S3/2001, tr.65-
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67 (TrÇn §×nh Kh¸nh). Xem: ¸p
dông luËt
GÆp gì Thñ t−íng - ~ S9/2001, tr.5-6
(Thanh HuyÒn)
HÖ thèng gi¸m s¸t ho¹t ®éng ~ cña
doanh nghiÖp S1/2003 (TrÇn H÷u
Huúnh). Xem: Gi¸m s¸t, Kinh doanh
Hç trî ~ trong c¸c vô kiÖn b¸n ph¸ gi¸
S2/2004, tr.72-76 (Tr−¬ng M¹nh
Hïng). Xem: Tranh chÊp
Kh¸i niÖm ~ trong LuËt C¹nh tranh
S1/2004, tr.47-48 (NguyÔn Nh−
Ph¸t). Xem: C¹nh tranh
Khung ph¸p lý chung cho ~ S8/2005,
tr.8-10 (§Æng V¨n Thanh)
LËp ph¸p v× ~, doanh nh©n S1/2005,
tr.83-87 (Vò Quèc TuÊn). Xem: LËp
ph¸p
LuËt ph¸ s¶n ~ S11/2003, tr.42-46
(Ph¹m Duy NghÜa). Xem: Dù ¸n luËt
M« h×nh t− vÊn ph¸p lý cho ~
§S1/2003, tr.98-100 (NguyÔn TrÇn
B¹t). Xem: Th−¬ng m¹i, T− vÊn ph¸p
lý

T− vÊn ph¸p lý cho ~ S5/2001, tr.3740 (NguyÔn TiÕn LËp). Xem: T− vÊn
Ph¸p lý
Vai trß cña ~ ®èi víi x· héi S8/2002,
tr.3-4 (Kh¸nh V©n)

§
§an M¹ch
M« h×nh C¬ quan qu¶n lý c¹nh tranh
cña ~ S1/2004, tr.34-35 (D−¬ng
§¨ng HuÖ - Nguyªn H÷u Huyªn).
Xem: C¹nh tranh

§¹i biÓu Quèc héi
~ chuyªn tr¸ch hay chuyªn nghiÖp
S3/2003, tr.2-5 (NguyÔn Sü Dòng),
S3/2003, tr.6-8 (Kh¸nh V©n - Bïi
Hµ), ~ kiªm nhiÖm, ~ chuyªn tr¸ch
S7/2003, tr.22-27 (NguyÔn §×nh
QuyÒn). Xem: Chuyªn nghiÖp
~ kho¸ X S6/2002, tr.7-9 (Kh¸nh
Linh) Xem: Quèc héi, Uû ban cña
Quèc héi, Uû ban
~ th¶o luËn theo TiÓu ban chuyªn ®Ò
S9/2004, tr.3-6 (NguyÔn Nh− Du)

Ph¸p luËt víi ~ S4/2001 tr.81-83
(NCLP)

~ vµ tiÕp xóc cö tri S11/2002, tr.6-7
(NguyÔn SÜ Dòng)

Söa ®æi luËt ph¸ s¶n ~ S1/2002, tr.4852 (Bïi Xu©n H¶i) Xem: Ph¸ s¶n

~ víi c«ng t¸c lËp ph¸p S12/2005
(NguyÔn §×nh QuyÒn)

Tµi s¶n ph¸ s¶n cña ~ S5/2003, tr.5255 (Hµ ThÞ Thanh B×nh). Xem: Kinh
doanh, Ph¸ s¶n, Tμi s¶n
Tµi s¶n cña ~ S3/2000, tr.47-52 (Vò
L−u Mai). Xem: Tμi s¶n

~: nhµ lËp ph¸p, nhµ chÝnh trÞ, ~ sö
dông th«ng tin t− vÊn, lùc l−îng tham
m−u S11/2003, tr.68-71 (Vò Minh
Hång), S12/2003, tr.4-5 (NCLP).
Xem: Chuyªn nghiÖp, Quèc héi

Thi hµnh ¸n ®èi víi ~ nhµ n−íc
S3/2003, tr.73-75 (NguyÔn Quang
Th¸i)

BÊm nót – Khã cho nh÷ng ~ cã t©m,
cã tµi S1/2005, tr.46-47 (TrÇn H÷u
Huúnh)

Thùc hiÖn, hoµn thiÖn LuËt ~ S2/2001,
tr.5 (Tµo H÷u Phïng), S10/2001,
tr.71-76 (Vâ Hång C¬). Xem LuËt
Doanh nghiÖp

C¸c ~ bÊt b×nh vÒ vô kiÖn t«m
S8/2004, tr.6-8 (Minh §øc)

TÝnh kh¸ch quan cña ~ chñ qu¶n
S2/2004, tr.10-11 (Lª V¨n Tø). Xem:
C¬ chÕ
Tæng c«ng ty nhµ n−íc S6/2000,
tr.61-67 (NguyÔn Mai Ph−¬ng)

ChÕ ®Þnh ~ chuyªn tr¸ch, ®Þa vÞ ph¸p
lý cña ~ chuyªn tr¸ch, ~ chuyªn tr¸ch
ë trung −¬ng, ®Þa ph−¬ng S11/2003,
tr.13-17 (Ng« §øc M¹nh), S12/2005
(NguyÔn Nh©n Tá). Xem: Chuyªn
nghiÖp, Chuyªn tr¸ch
Chuyªn nghiÖp ho¸ ho¹t ®éng ~
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S4/2002,
Th−¬ng)

tr.15-16

(Phan

C«ng

Ch−¬ng tr×nh hµnh ®éng cña ~
S7/2002, tr.5 (NguyÔn §×nh TËp)
§¹i diÖn nh©n d©n, tÝnh chuyªn
nghiÖp, th«ng tin cho ~ S6/2002,
tr.23-31
(NguyÔn
§øc
Lam),
S2/2004, tr.77-81 (NguyÔn H÷u
§ång). Xem: Chuyªn nghiÖp, Quy
tr×nh
§iÒu kiÖn thùc hiÖn quyÒn cña ~
S5/2003, tr.5-8 (Kh¸nh V©n - Bïi
Hµ)
Gi¸m s¸t cña ~ S1/1999, tr.27
(NguyÔn Hoµi Nam). S2/2005, tr.8183 (§inh V¨n Oanh). Xem: Gi¸m s¸t
Ho¹t ®éng cña ~, cö tri víi ~ S3/2002,
tr.4-6 (§Æng §×nh LuyÕn), ~ chuyªn
tr¸ch, S3/2002, tr.29 (Vò Minh
Hång), S2/2002, tr.3-4 (NCLP)
Héi nghÞ ~ chuyªn tr¸ch lÇn thø t−
S8/2004, tr.3-5 (NCLP). Xem:
Chuyªn tr¸ch

Dòng)
Tr¸ch nhiÖm cña ~, ChÊt vÊn cña ~
S5/2001, tr.24-28 (NguyÔn Nh©n Tá)
Xem: ChÊt vÊn, Hå ChÝ Minh

§¹o ®øc
~ vµ ph¸p luËt (Xem Ph¸p luËt, Hå
ChÝ Minh)
§øc trÞ S8/2002, tr.68-69 (Hoµng ThÞ
Kim QuÕ). Xem: Nh©n trÞ, Ph¸p trÞ
TÝnh con ng−êi vµ nh÷ng vÊn ®Ò cña
~, ph¸p luËt S2/2004, tr.5-9 (Hoµng
ThÞ Kim QuÕ). Xem: Ph¸p luËt

§Êt ®ai
¸p dông luËt trong lÜnh vùc ~ S3/2001,
tr.60-63 (NguyÔn V¨n Ph−¬ng).
Xem: ¸p dông luËt, Tμi s¶n
ChÝnh s¸ch vµ ph¸p luËt ~, së h÷u ~,
thÞ tr−êng ~ S10/2002, tr.45-52 (TrÇn
V¨n Thu©n - NguyÔn Xu©n Träng).
Xem: Ph¸p luËt

LÊy ý kiÕn ~ vÒ Dù th¶o Bé luËt d©n
sù (söa ®æi) S11/2004, tr.10-16 (§µo
Xu©n TiÕn). Xem: D©n sù

ChÕ ®é së h÷u ~ toµn d©n, së h÷u ~
t− nh©n S9/2003, tr.44-49, S2/2004,
tr.52-56 (NguyÔn Quang TuyÕn),
S10/2003, tr.9-11 (Lª V¨n Tø)

Lêi høa cña ~ S7/2002, tr.3 (NguyÔn
V©n B×nh)

Chèng ®Çu c¬ nhµ ®Êt S6/2004, tr.1415 (NguyÔn Xu©n Kinh)
ChuyÖn “c«ng ®iÒn” ë lµng quª
S9/2003, tr.8-9 (NguyÔn Nh− Du)

N¨ng lùc ~ S3/2002, tr.3 (§Æng §×nh
LuyÕn), S3/2002, tr.28-32 (Vò Minh
Hång), §S1/2003, tr.41-42 (Ph¹m
V¨n Hïng)

Dù ¸n luËt ~ S10/2003, tr.18-19
(NCLP). Xem: Dù ¸n luËt

QuyÒn tr×nh dù ¸n luËt cña ~
S10/2001, tr.5-10 (NguyÔn ThÞ
NguyÖt)

Dù ¸n LuËt ThuÕ sö dông ®Êt, quyÒn
sö dông, quyÒn së h÷u ~ S5/2001,
tr.47-54 (§inh Dòng Sü)

Th«ng tin phôc vô ~ S8/2004, tr.9-10
(Ng« §øc M¹nh)

Gi¸ ®Êt theo quy ®Þnh cña LuËt ~ 2003
S7/2004, tr.21-27 (Ph¹m Xu©n
Hoµng). Xem: Gi¸

TÝnh ®¹i diÖn nh©n d©n S3/2001,
tr.18-23 (NguyÔn Quang Minh).
Xem: Quèc héi
Tr¸ch nhiÖm cña ®¹i biÓu d©n cö
S2/2005, tr.33-37 (§µo Xu©n TiÕn).
Xem: Gi¸m s¸t, KhiÕu nai, Tè c¸o
Kü n¨ng thùc hiÖn vai trß ®¹i biÓu d©n
cö S2/2005. tr.77-80 (NguyÔn ChÝ

Giíi trong ph¸p luËt ~, S9/2002, tr.1415 (Hµ ThÞ Thanh V©n)
LuËt ~ 1993: thÈm quyÒn giao ®Êt,
cho thuª ®Êt, thu håi ®Êt S4/2001,
tr.23-29 (NguyÔn Quang TuyÕn).
Xem: ChÝnh phñ, ChÝnh quyÒn ®Þa
ph−¬ng
LuËt ~ 2003 vµ c¸c vÊn ®Ò ®Æt ra
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S5/2004, tr.8-10 (§µo Xu©n TiÕn)
LuËt ~ 2003 d−íi khÝa c¹nh chÝnh
s¸ch ph¸p luËt S6/2004, tr.26-29
(Ph¹m Duy NghÜa)
Ph¸t huy nguån lùc ~ S6/2004, tr.2025 (§Æng §øc §¹m)
Qu¶n lý ~ theo c¸ch tiÕp cËn tµi s¶n
S10/2003, tr.12-14 (NguyÔn ThÞ
Cam). Xem: Tμi s¶n
Quèc héi th¶o luËn th«ng qua LuËt ~
söa ®æi (lý do, ph¹m vi söa ®æi; khung
gi¸ ~, x¸c ®Þnh gi¸ ~, quy ho¹ch ~,
thÈm quyÒn vÒ ~) S5/2001, tr.3-9
(NCLP)
Së h÷u ~ S8/2000, tr.65-71 (Ph¹m Tri
Thøc), S9/2003, tr.44-49 (NguyÔn
Quang TuyÕn). Xem: Së h÷u
Tµi s¶n quyÒn sö dông ®Êt S12/2004,
tr.29-31 (Ph¹m Xu©n Hoµng), thÕ
chÊp quyÒn sö dông ®Êt S3/2002,
tr.39, gãp vèn b»ng gi¸ trÞ quyÒn sö
dông
®Êt
S10/2003,
tr.44-48
(NguyÔn Quang TuyÕn)

§Çu t−
~ n−íc ngoµi, thu hót ~ S9/2002,
tr.63-69 (David O.Dapice)
~ n−íc ngoµi vµ c¸c nguån tiÒn göi
®èi víi c¸c n−íc ®ang ph¸t triÓn
S4/2003, tr.80-84 (NCLP). Xem:
Toμn cÇu ho¸

QuyÒn së h÷u cña nhµ ~ n−íc ngoµi
S10/2004, tr.68-71 (Ph¹m ThÞ
Ph−îng). Xem: Së h÷u

§Þa giíi hµnh chÝnh
~, quan ®iÓm cña ChÝnh phñ, Quèc
héi trong c¸c lÇn ~ S11/2003, tr.3134 (NguyÔn Nh− Du - Minh §øc)

§iÒu tra
~ cña Quèc héi S8/2005, tr.54-56
(TrÇn TuyÕt Mai). Xem: Quèc héi
C¬ quan ~, ~ ban ®Çu, ~ tè tông
§S1/2003, tr.76-82 (§Æng Anh).
Xem: KiÓm s¸t, Thanh tra, Toμ ¸n,
ViÖn kiÓm s¸t
§æi míi tæ chøc c¬ quan ~ S1/2004,
tr.56 (Phan Trung Lý)
Thùc hµnh quyÒn c«ng tè trong giai
®o¹n ~ S6/2005, tr.48-51 (Lý V¨n
ChÝnh). Xem: C«ng tè
Tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña c¬ quan ~
h×nh sù S9/2005, tr.12-17 (NguyÔn
ThÞ B¾c). Xem: C¶i c¸ch t− ph¸p, Tè
tông h×nh sù

§iÒu −íc quèc tÕ
~ trong tranh luËn vÒ c¸ nh©n lµ chñ
thÕ cña luËt quèc tÕ (NguyÔn §øc
Lam). Xem: LuËt quèc tÕ
~ trong bèi c¶nh héi nhËp S6/2005,
tr.9-15 (NguyÔn Ngäc Tr©n)

ChÝnh s¸ch tr¶i th¶m ®á thu hót ~ ë
c¸c ®Þa ph−¬ng S5/2004, tr.81-84 (Vâ
Hång C¬). Xem: ChÝnh s¸ch

~ vµ ph¸p luËt quèc gia ë CHLB §øc
S12/2004, tr.71-74 (L−¬ng Minh
Tu©n). Xem: CHLB §øc

§¶m b¶o b×nh ®¼ng trong ho¹t ®éng ~
S10/2005, tr.57-60 (§Æng V¨n
Thanh). Xem: Kinh doanh, Kinh tÕ

~ vÒ th−¬ng m¹i vµ kinh nghiÖm thi
hµnh hiÖp ®Þnh vßng Uruguay trong
ph¸p luËt Hoa Kú S12/2004, tr.60-70
(NguyÔn Kh¸nh Ngäc). Xem: Hoa
Kú, Th−¬ng m¹i

Gi¶i ph¸p ~ x©y dùng c¬ b¶n ë Hµ Néi
S6/2003, tr.68-75 (CÊn Quang
TuÊn). Xem: Hμ Néi
HÖ thèng ph¸p luËt ~ n−íc ngoµi
S6/2003, tr.45-50 (Phan Trung
ChÝnh - NguyÔn V¨n Hïng). Xem:
HÖ thèng ph¸p luËt, Ph¸p luËt
Ph¸p luËt ~ x©y dùng S10/2005, tr.3341 (Bïi SÜ HiÓn)

~ víi viÖc hoµn thiÖn hÖ thèng ph¸p
luËt, S1/2005, tr.24-26 (Vò M∙o).
Xem: HÖ thèng ph¸p luËt, Héi nhËp
kinh tÕ
C«ng −íc 1982 cña Liªn hîp quèc vÒ
luËt biÓn S11/2004, tr.30-37 (NguyÔn
Hång Thao)
C«ng −íc La Hay 1993 S5/2001,
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tr.55-63 (Hoa H÷u Long - NguyÔn
H÷u Huyªn). Xem: Nu«i con nu«i
C«ng −íc Liªn hîp quèc vÒ hîp ®ång
mua b¸n hµng ho¸ quèc tÕ - C«ng
−íc Viªn 1980 S10/2004, tr.72-77
(NguyÔn Ngäc Kh¸nh)
C¸c ~ vÒ b¶o hé quyÒn së h÷u trÝ tuÖ
§S2/2001, tr.47-48. (NguyÔn Thanh
T©m). Xem: Héi nhËp kinh tÕ, Së h÷u
trÝ tuÖ
ChuyÓn ho¸ ~ vµo néi luËt S4/2000,
tr.26 (Lª Thanh V©n)
C«ng bè, phæ biÕn ~ S4/2000, tr.27-28
(Lª Thanh V©n)
C«ng −íc Brusell 1952 vÒ b¾t gi÷ tµu
biÓn S5/2000, tr.41-49 (Ng« Huy
C−¬ng)
Gia nhËp c¸c ~ trong lÜnh vùc th−¬ng
m¹i quèc tÕ §S2/2001, tr.9-15
(NguyÔn B¸ DiÕn). Xem: Héi nhËp
kinh tÕ, Th−¬ng m¹i
HiÖu lùc cña ~, chuyÓn ho¸ ~, ¸p
dông ~, ký kÕt ~, thùc hiÖn ~S6/2002,
tr.44-47 (§oµn N¨ng), S8/2002, tr.55
(NguyÔn Quèc ViÖt), ¸p dông ~
trong quan hÖ d©n sù cã yÕu tè n−íc
ngoµi S6/2003, tr.51-55 (NguyÔn
TiÕn Vinh). Xem: C«ng ph¸p quèc
tÕ, Ph¸p luËt
Quan hÖ gi÷a ~ vµ ph¸p luËt quèc gia
S12/2004, tr.25-28 (Ng« §øc M¹nh).
Xem: Ph¸p luËt
Quy tr×nh ký kÕt, tham gia ~ S4/2000,
tr.25 (Lª Thanh V©n), ký kÕt, thùc
hiÖn ~ trong héi nhËp §S2/2001,
tr.12 (NguyÔn B¸ DiÕn). Xem: Héi
nhËp, Quan hÖ quèc tÕ, Th−¬ng m¹i
ThÈm ®Þnh, thÈm tra ~ S12/2004,
tr.21-23 (§Æng Trung Hµ). Xem:
ThÈm ®Þnh, ThÈm tra

§×nh c«ng
Gi¶i quyÕt tranh chÊp lao ®éng vµ ~
S4/2004, tr.36-40 (NguyÔn ThÞ Kim
Phông)
Ph¸p luËt vÒ ~ vµ gi¶i quyÕt ~ ë n−íc
ta S5/2004, tr.36-42 (TrÇn Thu
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Thuû), S9/2004, tr.9-12 (Xu©n Anh)
Thñ tôc ~, c¸ch thøc tiÕn hµnh ~
S7/2005, tr.44-55 (§ç Ng©n B×nh)
Dù th¶o Ph¸p lÖnh Thñ tôc gi¶i quyÕt
c¸c cuéc ~ S9/2005, tr.34-40 (L−u
B×nh Nh−ìng)
Xem: Lao ®éng, Tranh chÊp

§oµn ®¹i biÓu Quèc héi
Gi¸m s¸t cña ~ tØnh NghÖ An
S2/2005, tr.81-83 (§inh V¨n Oanh).
Xem: Gi¸m s¸t
Sù h×nh thµnh, vai trß, chøc n¨ng ~
S10/2001, tr.41-47 (NguyÔn Hoµi
Nam)
TiÕp xóc cö tri t¹i ~ Tp. Hå ChÝ Minh
S9/2004, tr.80-84 (Mai Quèc B×nh)
Xem: §¹i biÓu quèc héi

§oµn kÕt
§¹i ~, t− t−ëng Hå ChÝ Minh vÒ ~, khèi
~ toµn d©n, liªn minh c«ng n«ng trÝ
S1/2003, tr.14-17 (D−¬ng Trung
Quèc). Xem: Hå ChÝ Minh

§éc quyÒn
~ hµnh chÝnh vµ c¸ch tiÕp cËn tõ ph¸p
luËt c¹nh tranh S8/2003, tr56-62
(Ph¹m Duy NghÜa). Xem: Hμnh chÝnh
C¹nh tranh vµ kiÓm so¸t ~ S5/2001,
tr.31-36 (Ph¹m Duy NghÜa). Xem:
Ph¸p luËt, Th−¬ng m¹i
Chèng ®éc quyÒn ~ ®−êng s¾t
S12/2004, tr.32-35 (NguyÔn Hoµi)
§¹i lý ~ S1/2004, tr.48 (NguyÔn Nh−
Ph¸t)
L¹m dông vÞ trÝ thèng lÜnh vµ ~
S10/2004, tr.38-39 (D−¬ng §¨ng
HuÖ - NguyÔn H÷u Huyªn)
Ph¸p luËt kiÓm so¸t ~ S2/2003, tr.4653 (Ph¹m Hoµng Giang)
VÊn ®Ò ~ ë ViÖt Nam S11/2004, tr.6068 (§µo Ngäc B¸u)
Xem: C¹nh tranh

G

Tra cứu theo từ khoá

Gi¸
~ ®Êt theo quy ®Þnh cña LuËt ®Êt ®ai
2003 S7/2004, tr.21-27 (Ph¹m Xu©n
Hoµng). Xem: §Êt ®ai
§iÒu hµnh ~ c¶ S1/2005, tr.95 (CÈm
Ngäc). Xem: ThÞ tr−êng, Tμi chÝnh
Hµnh vi Ên ®Þnh ~ b¸n l¹i tèi thiÓu
S9/2005, tr.27-33 (NguyÔn Ngäc
S¬n). Xem: C¹nh tranh
L¹m ph¸t ~ c¶ S4/2005, tr.73-75
(NguyÔn Xu©n Kinh)
MÆt b»ng ~ míi vµ nh÷ng gi¶i ph¸p
S6/2004, tr.16-17 (Hå Ngäc CÈn).
Xem: L¹m ph¸t, thiÓu ph¸t
Nguyªn nh©n t¨ng ~ thuèc vµ gi¶i
ph¸p S4/2004, tr.76-83 (Tr−¬ng
Hång D−¬ng). Xem: Y tÕ
Ph¸p luËt thuÕ chèng chuyÓn ~ cña
Trung Quèc S7/2004, tr.60-68
(NguyÔn TÊn Ph¸t). Xem: ThuÕ,
Trung Quèc
Xö lý ~ ë ViÖt Nam S6/2001, tr.72-76
(Bïi §øc Thô)
Thu chªnh lÖch ~ S12/2002, tr.48 (Bïi
ThÞ BÝch Liªn). Xem: Hμng rμo phi
thuÕ quan
ThuÕ chèng b¸n ph¸ ~ cña Hoa Kú
S8/2004, tr.71-81 (NguyÔn ThÞ
Thanh B×nh). Xem: Hoa Kú, ThuÕ

Gi¸m ®èc thÈm
Kh¸ng nghÞ ~, héi ®ång xÐt xö ~ trong
vô ¸n kinh tÕ S1/2001, tr.14-15
(NguyÔn V¨n QuyÒn - Ng« Minh
TuÊn), S10/2004, tr.47-52 (§µo Xu©n
TiÕn)
Ph©n biÖt gi¸m s¸t, kiÓm s¸t vµ ~
S6/2000, tr.5-11 (NguyÔn §×nh
QuyÒn). Xem: Gi¸m s¸t, KiÓm s¸t
Ph©n biÖt ~, t¸i thÈm S7/2003, tr.3340 (Vò V¨n Nhiªm), quy chÕ xÐt xö ~
S7/2003, tr.41-50 (§µo Xu©n TiÕn).
Xem: T¸i thÈm
Thñ tôc ~ trong dù th¶o Bé luËt Tè
tông d©n sù S3/2004, tr.44-48 (Hoµng
V¨n
Minh),
S4/2004,
tr.55-58

(NCLP). Xem: Phóc thÈm, T¸i thÈm,
Tè tông d©n sù

Gi¸m ®Þnh
~ sinh häc ph¸p lý S6/2000, tr.56-60
(Ng« TiÕn Quý)
~ t− ph¸p S2/2004, tr.57-63 (D−¬ng
Ngäc Ng−u). Xem: T− ph¸p

Gi¸m s¸t
~ cña Quèc héi ®èi víi ho¹t ®éng t−
ph¸p, ph©n biÖt ~ víi kiÓm s¸t, gi¸m
®èc thÈm S6/2000, tr.5-11 (NguyÔn
§×nh QuyÒn)
~ cña Quèc héi ®èi víi viÖc xo¸ ®ãi
gi¶m nghÌo S4/2001, tr.7-12 (L−¬ng
Phan Cõ)
~ cña Quèc héi n−íc ngoµi S3/2000,
tr.65-68 (Phßng Nghiªn cøu LËp
ph¸p)
~ cña H§ND S8/2000, tr.41-49
(NguyÔn ThÞ Kim Dung). Xem: Héi
®ång nh©n d©n
~ cña Quèc héi ®èi víi v¨n b¶n ph¸p
luËt S1/2003, tr.20-25 (Bïi Xu©n
§øc), néi dung ~, kiÓm tra v¨n b¶n
quy ph¹m ph¸p luËt, tÝnh chÊt cña ~
v¨n b¶n S3/2003, tr.55-58 (Hoµng
ThÞ Ng©n). Xem: V¨n b¶n quy ph¹m
ph¸p luËt
~ cña Uû ban ph¸p luËt, ~ viÖc ban
hµnh v¨n b¶n S7/2000. tr.17-25
(NguyÔn M¹nh C−êng). Xem: Héi
®ång d©n téc, Uû ban cña Quèc héi
~ hiÕn ph¸p, m« h×nh Hoa Kú, m« h×nh
ch©u ©u, c¬ quan ~ S12/2003, tr.6977 (Vò Hång Anh). Xem: HiÕn ph¸p
~ ë c¸c n−íc, ~ ë ViÖt Nam S6/2002,
tr.15-22 (Lª Thanh V©n)
~ tµi chÝnh S6/2003, tr.30-37 (NguyÔn
ChÝ Dòng), c«ng cô ~ tµi chÝnh cña
nghÞ viÖn S8/2003, tr.24-32 (NguyÔn
ChÝ Dòng)
~ tÝnh hîp hiÕn cña v¨n b¶n quy ph¹m
ph¸p luËt S2/2005, tr.45-51 (Tµo ThÞ
Quyªn). Xem: V¨n b¶n quy ph¹m
ph¸p luËt
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~ trong lÜnh vùc t− ph¸p, thµnh lËp
®oµn ~, b¸o c¸o ~ S2/2001, tr.38-42
(Lª Duy Qu©n), ~ cña Quèc héi víi
c¸c c¬ quan t− ph¸p §S1/2003, tr.3342 (Ph¹m V¨n Hïng), S2/2003,
tr.10-13 (Kh¸nh Linh). Xem: T−
ph¸p
~ - tõ nh÷ng con sè S4/2004, tr.7-11
(NguyÔn §øc Lam)
~ viÖc b¶o vÖ quyÒn trÎ em S2/2005,
tr.41-44 (Tr−¬ng ThÞ Mai). Xem: TrÎ
em
~ viÖc gi¶i quyÕt khiÕu n¹i tè c¸o cña
c¬ quan hµnh chÝnh nhµ n−íc
S8/2005, tr.17-21 (TrÇn V¨n S¬n).
Xem: KhiÕu n¹i tè c¸o
B¶n chÊt cña ~ S3/2000, tr.14-18
(Hoµng Duy - Hoµng Minh HiÕu)
B¶n chÊt ~ cña Quèc héi, nh÷ng yÕu
tè ¶nh h−ëng ®Õn ~ S5/2002, tr.25
(Ph¹m V¨n Hïng)
Bé m¸y hµnh chÝnh phôc vô ~ cña
Quèc héi S9/2004, tr.3-8 (Ph¹m ThÞ
H−¬ng). Xem: Hμnh chÝnh
Ch−¬ng tr×nh ~ t− ph¸p S5/2000,
tr.15-24 (Ph¹m V¨n Hïng)

Ho¹t ®éng ~ cña H§ND cÊp x·
S3/2003, tr.41-44 (§inh Ngäc
Giang), ~ cña ®¹i biÓu Quèc héi vµ
®oµn ®¹i biÓu Quèc héi tØnh NghÖ An
S2/2005, tr.81-83 (§inh V¨n Oanh).
Xem: Héi ®ång nh©n d©n
Ho¹t ®éng ~ cña MÆt trËn Tæ quèc,
c¸c ®oµn thÓ nh©n d©n vµ nh©n d©n
®èi víi bé m¸y nhµ n−íc S3/2004,
tr.29-36 (Bïi Xu©n §øc)
Héi ®ång nhµ n−íc kho¸ VIII víi ho¹t
®éng gi¸m s¸t S11/2004, tr.7-9
(NguyÔn Nh− Du)
Kh¸i niÖm, ®èi t−îng, tÝnh chÊt cña ~
S5/2000, tr.3-9 (NguyÔn Th¸i Phóc)
LuËt ho¹t ®éng ~ cña Quèc héi
S6/2003, tr.4-5 (NguyÔn V¨n An)
QuyÒn ~ tèi cao cña Quèc héi vµ
quyÒn ~ cña c¸c c¬ quan cña Quèc
héi S3/2003, tr.25-34 (TrÇn Ngäc
§−êng)

héi

Quèc héi cÇn tËp trung ~ nh÷ng vÊn
®Ò kinh tÕ vÜ m« S10/2003, tr.15-16
(NguyÔn ThÞ CÈm Ngäc)

C¬ chÕ ~ b¶o hiÕn S10/2003, tr.34-43
(NguyÔn §øc Lam). Xem: B¶o hiÕn

Xem: ChÊt vÊn, Héi ®ång d©n téc,
Quèc héi, Uû ban cña Quèc héi

Ch−¬ng tr×nh ~ cña
S10/2003, tr.2-3 (CDN)

Quèc

C¬ quan chuyªn m«n cña Quèc héi
trong ~ ng©n s¸ch S8/2001, tr.15
(NguyÔn SÜ Dòng)
Dù ¸n LuËt ~ S3/2000, tr.3-12 (TrÇn
ThÕ V−îng), S11/2002, tr.11 (Kh¸nh
V©n)
§iÒu tra: c«ng cô ~ cña Quèc héi
S8/2005, tr.54-56 (TrÇn TuyÕt Mai).
Xem: §iÒu tra, Quèc héi
§èi t−îng ~ cña Quèc héi S2/2003,
tr.22-27 (TrÇn Thanh H−¬ng). Xem:
ChÝnh phñ, Chñ tÞch Quèc héi, Chñ
tÞch n−íc, Héi ®ång d©n téc, Quèc
héi, Thñ t−íng, Toμ ¸n, Uû ban cña
Quèc héi, Uû ban th−êng vô Quèc héi
HÖ thèng ~ ho¹t ®éng kinh doanh cña
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doanh nghiÖp, m« h×nh ~ míi
S1/2003, tr.100-105 (TrÇn H÷u
Huúnh). Xem: Doanh nghiÖp, Kinh
doanh
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Gi¶i thÝch luËt
~ cña UBTV Quèc héi S5/2000, tr.3140, S11/2002, tr.17-18 (Hoµng V¨n
Tó). Xem: Quèc héi
~ ë Anh S2/2003, tr.71-74 (NguyÔn
V¨n Nam). Xem: Anh
~ ë c¸c n−íc theo hÖ thèng th«ng luËt
S5/2001, tr.70-75 (NguyÔn Thuý
Hµ). Xem: Th«ng luËt

Giao th«ng
§Ò ¸n lo¹i bá 31.500 « t« cò S7/2003,
tr.17-21 (NguyÔn Hoµi)
LuËt ~ ®−êng bé S4/2001, tr.48-52 (Lª
ViÖt Tr−êng)

Tra cứu theo từ khoá

Quèc héi th¶o luËn vÒ LuËt ~,
S5/2001 (NCLP)
T×nh h×nh ~ n¨m 2002 S12/2002, tr.6
(Kh¸nh V©n)

Gi¸o dôc
~ phæ th«ng ngoµi c«ng lËp S4/2005,
tr.76-81 (M¹c V¨n Trang - §ç ThÞ
B×nh)
CÇn cã mét kho¸n 10 trong ~
S7/2004, tr.15-17 (NguyÔn Nh− Du)
ChÕ ®é ®µo t¹o luËt gia t¹i Hoa Kú
S2/2005, tr.72-76 (Lª Thu Hµ), t¹i
CHLB
§øc
S8/2005,
tr.57-60
(NguyÔn V¨n Nam). Xem: CHLB
§øc, Hoa Kú

Liªn). Xem: Gi¸, H¶i quan, HiÖp ®Þnh
th−¬ng m¹i ViÖt - Mü, NhËp khÈu,
XuÊt khÈu

Hµnh chÝnh
Bé m¸y ~ phôc vô gi¸m s¸t cña Quèc
héi S9/2004, tr.3-8 (Ph¹m ThÞ
H−¬ng). Xem: Gi¸m s¸t, Quèc héi
C¶i c¸ch ~ c«ng S8/2000, tr.16 (Ng«
Huy C−¬ng). Xem: C¶i c¸ch ph¸p
luËt
C¶i c¸ch ~ S8/2000, tr.36-40 (NguyÔn
SÜ Dòng), S9/2002, tr.12-13 (NguyÔn
§øc Lam). Xem: C¶i c¸ch hμnh
chÝnh

G¾n ~ ph¸p luËt víi ~ ®¹o ®øc ®èi víi
c«ng chøc S7/2003, tr.14-16 (Cao
ThÞ Hµ)

C«ng t¸c phèi hîp gi÷a c¸c c¬ quan ~
nhµ n−íc S11/2005, tr.17-20 (Ng«
H¶i Phan - Hoµng ThÞ Ng©n). Xem:
Bé m¸y nhμ n−íc, Nhμ n−íc

Lçi ®©u ph¶i t¹i gi¸o viªn S4/2005,
tr.10-11 (NguyÔn L©n Dòng)

C¬ quan ~ nhµ n−íc §S1/2001, tr.9498 (Hoµng V¨n Sao)

Söa ®æi LuËt ~ S9/2004, tr.65-68 (Lª
ThÞ Kim Dung)
TiÕng nãi nh÷ng ng−êi lµm b¸o v× ~
S8/2004, tr.32-38 (Xu©n Anh). Xem:
TruyÒn th«ng

H
Hµ Néi
Gi¶i ph¸p ®Çu t− x©y dùng c¬ b¶n ë ~
S6/2003, tr.68-75 (CÊn Quang
TuÊn). Xem: §Çu t−, Thñ ®«

Hµn Quèc
Gi¸o dôc phæ th«ng ngoµi c«ng lËp ë
~ S4/2005, tr.78-79 (M¹c V¨n Trang
- §ç ThÞ B×nh). Xem: Gi¸o dôc
LuËt thèng kª Trung Quèc vµ ~
S5/2003, tr.77-84 (Phan Thanh Hµ).
Xem: Trung Quèc
Kinh nghiÖm cña ~ vÒ thi hµnh c¸c
hiÖp ®Þnh WTO S3/2005, tr.66-71
(NguyÔn Kh¸nh Ngäc). Xem: WTO

Hµng rµo phi thuÕ quan
S12/2002, tr.46-54 (Bïi ThÞ BÝch

DÞch vô ~ c«ng, dÞch vô c«ng
S9/2003, tr38-43 (NguyÔn Ph−íc
Thä), S2/2004, tr.42-45 (DiÖp V¨n
S¬n). Xem: DÞch vô c«ng
§Çu ãc côc bé ®Þa ph−¬ng S12/2002,
tr.21-22 (Bïi Ngäc S¬n)
§éc quyÒn ~ S8/2003, tr.56-62 (Ph¹m
Duy NghÜa). Xem: C¹nh tranh, §éc
quyÒn
Kû luËt ~ S12/2003, tr.59-66 (NguyÔn
Ph−íc Thä)
M©u thuÉn tõ qu¶n lý ~ trong ®¨ng ký
hé khÈu ë Tp. Hå ChÝ Minh
S12/2004, tr.75-78 (NguyÔn Ph−íc
Thä)
QuyÕt ®Þnh ~ S11/2002, tr.27-34 (Vò
Th−). Xem: KhiÕu n¹i tè c¸o, Thñ
t−íng, Toμ ¸n
Tin häc ho¸ nÒn ~, sù s½n sµng ®iÖn
tö S5/2003, tr.62-69 (NguyÔn Sü
Dòng). Xem: C«ng nghÖ
Thñ tôc ~, c¬ quan ~ S10/2005, tr.1419 (TrÇn Thanh H−¬ng). Xem: C¶i
c¸ch hμnh chÝnh, QuyÒn c«ng d©n
Tõ chøc trong thùc tiÔn ~ S12/2002,
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tr.17-20 (Cao V¨n Uy)
Uû quyÒn trong ~ S5/2000, tr.25-30
(Hoµng ThÞ Ng©n). Xem: Uû quyÒn
Xö lý vi ph¹m ~ S2/1999, tr.19-22
(NguyÔn Dung), S6/2002, tr.12-14
(NguyÔn M¹nh C−êng), S8/2002,
tr.35-38 (§ç Hoµng YÕn), S11/2002,
tr.60-61 (TrÇn M¹nh §¹t)
Xem ChÝnh phñ, ChÝnh quyÒn ®Þa
ph−¬ng, T− ph¸p hμnh chÝnh, Sè
chuyªn ®Ò vÒ c¶i c¸ch ~, §S2/2002

H¶i quan
C¶i c¸ch thñ tôc ~ ë Trung Quèc
S4/2001, tr.79-80 (TrÇn Hång
Nguyªn). Xem: Trung Quèc
ChÝnh s¸ch ~, qu¶n lý nhµ n−íc vÒ ~,
~ t¹o ®iÒu kiÖn cho ho¹t ®éng th−¬ng
m¹i quèc tÕ (thñ tôc ~, ~ víi xuÊt
nhËp khÈu…) S4/2001, tr.29-36
(NguyÔn Anh S¬n)
§Þnh gi¸ ~ S12/2002, tr.52-53 (Bïi
ThÞ BÝch Liªn). Xem: Hμng rμo phi
thuÕ quan
Ph¸p luËt ~ vµ hiÖp ®Þnh th−¬ng m¹i
ViÖt Nam - Hoa Kú S6/2002, tr.60-65
(NguyÔn Anh S¬n - Lª ThÞ Thu
Thuû) Xem: HiÖp ®Þnh th−¬ng m¹i
ViÖt - Mü, Ph¸p luËt
ThuÕ quan Hoa Kú S5/2002, tr.77
(TrÞnh H÷u ThÞnh) Xem: Hoa Kú,
ThuÕ
Tæ chøc bé m¸y ~, ¸p dông luËt ~,
®iÒu −íc quèc tÕ, vi ph¹m ph¸p luËt
~, qu¶n lý ~ vµ së h÷u trÝ tuÖ, thñ tôc
~, tÝnh thuÕ theo HiÖp ®Þnh GATT
S4/2001, tr.37-42 (§Æng Ngäc Huy).
Xem: Së h÷u trÝ tuÖ, ThuÕ

HÖ thèng ph¸p luËt
~ ®Çu t− n−íc ngoµi S6/2003, tr.45-50
(Phan Trung ChÝnh - NguyÔn V¨n
Hïng). Xem: §Çu t−
~ ViÖt Nam trong bèi c¶nh héi nhËp
§S2/2001, tr.3-103 (Ph¹m Duy
NghÜa - NguyÔn B¸ DiÕn - Mai Xu©n
B×nh - Hoµng Ph−íc HiÖp - Ph¹m
Hång H¶i…). Xem: C¹nh tranh,
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Chøng kho¸n, D©n sù, §iÒu −íc quèc
tÕ, HiÖp ®Þnh th−¬ng m¹i ViÖt - Mü,
H×nh sù, Héi nhËp kinh tÕ, Ph¸p luËt,
Së h÷u trÝ tuÖ, Th−¬ng m¹i, T−¬ng trî
t− ph¸p, Tranh chÊp
~ vÒ b¶o vÖ, ch¨m sãc, gi¸o dôc trÎ
em S6/2005, tr.27-33 (Hoµng ThÞ
Kim QuÕ). Xem: QuyÒn con ng−êi,
TrÎ em
C¸c ~ chÝnh trªn thÕ giíi S6/2000,
tr.26, S8/2000, tr.4-5, ~ Hoa Kú
S5/2001, tr.64-65 (Ng« Huy C−¬ng).
Xem: Hoa Kú, LuËt so s¸nh
Dù th¶o chiÕn l−îc ph¸t triÓn ~ ViÖt
Nam S1/2003, tr.63-64 (NguyÔn
§×nh Léc), tãm t¾t dù th¶o chiÕn l−îc
ph¸t triÓn ~ ViÖt Nam 2010 S1/2003,
tr.130-133 (NCLP)
LuËt khung, luËt chi tiÕt S2/2005,
tr.38-40 (NguyÔn §Æng §×nh Lôc),
S4/2005, tr.30-35 (NguyÔn ThÞ
H¹nh). Xem: Quy tr×nh x©y dùng luËt,
X©y dùng ph¸p luËt
TÝnh chÊt cña ~ S10/2001, tr.48-50
(§µo TrÝ óc), xö lý v¨n b¶n ph¸p luËt
S10/2001, tr.61-66 (NguyÔn Quèc
Hoµn)
TÝnh c«ng khai, minh b¹ch cña ~ ViÖt
Nam S4/2001, tr.68-74 (John
Bently)
TÝnh hÖ thèng, tÝnh thèng nhÊt cña ~
S4/2001, tr.59 (NguyÔn ChÝ Dòng).
Xem: Quy tr×nh x©y dùng luËt, X©y
dùng ph¸p luËt
T− t−ëng lËp hiÕn d©n chñ ph¸p
quyÒn vµ viÖc x©y dùng ~ S5/2005,
tr.27-39 (NguyÔn §×nh Léc). Xem:
D©n chñ, Ph¸p quyÒn
VÞ trÝ, vai trß cña luËt, ph¸p lÖnh trong
~ S11/2004, tr.22-29 (Hoµng V¨n
Tó)
X©y dùng vµ hoµn thiÖn ~ n−íc ta
S1/2004, tr.4-7 (NCLP), S10/2004,
tr.28-35 (Vâ Kh¸nh Vinh)

HiÕn ph¸p
~ 1946 víi t− t−ëng ph¸p quyÒn

Tra cứu theo từ khoá

S12/2005 (NguyÔn SÜ Dòng - Lª Hµ
Vò). Xem: Ph¸p quyÒn
~ cña NhËt, óc, Ph¸p §S1/2001,
tr.135-139 (Hoµng V¨n Tó). Xem:
Céng hoμ Ph¸p, NhËt B¶n, óc
~ Th¸i Lan víi viÖc chèng tham nhòng
S6/2003, tr.76-84 (Vâ TrÝ H¶o). Xem:
Th¸i Lan, Tham nhòng
~ víi doanh nh©n S11/2001, tr.14-15
(NCLP). Xem: Doanh nghiÖp
C¶i c¸ch ~ ë Trung Quèc S8/2001,
tr.76-79 vµ S9/2001 tr.77 (NguyÔn
ThÞ Xu©n S¬n), Söa ®æi ~ Trung
Quèc 1982 §S1/2001 (NguyÔn ChÝ
Dòng). Xem: Trung Quèc
Gi¸m s¸t ~ S12/2003, tr.69-77 (Vò
Hång Anh). Xem: Gi¸m s¸t
ChÕ ®é gi¸m s¸t t− ph¸p ~ S10/2005,
tr.9-13 (Tµo ThÞ Quyªn). Xem: B¶o
hiÕn, Gi¸m s¸t, Toμ ¸n
Gãp ý söa ®æi ~ 1992 vÒ tæ chøc bé
m¸y vµ chÕ ®é kinh tÕ S8/2001, tr.1922 (Ph¹m Duy NghÜa). Xem: Kinh tÕ,
Nhμ n−íc, X· héi
Gãp ý söa ®æi ~ 1992 vÒ vai trß cña
nhµ n−íc S8/2001, tr.39 (§inh Mai
Ph−¬ng - NguyÔn V¨n C−¬ng).
Xem: Bé m¸y nhμ n−íc
M« h×nh tµi ph¸n ~ ë CHLB §øc
S11/2004, tr.69-76 (NguyÔn Nh−
Ph¸t)
Nguån cña ~, chñ nghÜa ~, ~ víi khÕ
−íc x· héi, ~ víi luËt tù nhiªn, ~ víi
nhµ n−íc ph¸p quyÒn, ph©n lo¹i ~,
b¶n v¨n ~, ~ vµ quyÒn con ng−êi, ~
vµ chñ quyÒn §S1/2001, tr.30-40
(Ng« Huy C−¬ng). Xem: Nhμ n−íc
ph¸p quyÒn, Ph¸p luËt, QuyÒn con
ng−êi
Néi dung cña ~ S7/2000, tr.35-44
(NguyÔn §¨ng Dung). Xem: Bé m¸y
nhμ n−íc, BÇu cö, QuyÒn con ng−êi,
QuyÒn lùc
Quèc héi th¶o luËn vÒ söa ®æi ~ 1992
S6/2001, tr.4-10 (Ng« Huy Anh)
Quy tr×nh lËp hiÕn S10/2002, tr.37-44

(NguyÔn §øc Lam), S12/2005
(NguyÔn V¨n YÓu). Xem: LËp hiÕn,
Quy tr×nh
Söa ®æi ~ 1992 §S1/2001, tr.45-52
(§Æng Minh TuÊn), §S1/2001, tr.6575 (Ph¹m V¨n Hïng), S8/2001, tr.310 (NCLP)
Söa ®æi ~ kinh nghiÖm cña Ph¸p
S9/2001, tr.33-38 (NguyÔn ThÞ
H¹nh). Xem: Céng hoμ Ph¸p, Kinh
tÕ, Nhμ n−íc, Quèc héi
Söa ®æi ~ 1992 vÒ Toµ ¸n S9/2001,
tr.26-29 (Ph¹m Hång H¶i). Xem: Toμ
¸n
Söa ®æi ~ S11/2001, tr.3-5, S1/2002,
tr.18 (NCLP)
TÝnh chÊt cña ~ ViÖt Nam, söa ®æi
~1992 §S1/2001, tr.15-16 (NguyÔn
§×nh Léc). Xem: ChÝnh quyÒn ®Þa
ph−¬ng, Bé m¸y nhμ n−íc, Quèc héi,
QuyÒn lùc
TÝnh tèi cao cña ~ S5/2002, tr.15
(NguyÔn Minh §oan), nguyªn t¾c
ph¸p chÕ, th−îng t«n ph¸p luËt ë bèn
b¶n ~ S1/2003, tr.56-58 (NguyÔn
§×nh Léc) Xem: Nhμ n−íc ph¸p
quyÒn
Tr¸ch nhiÖm ~ trong bèi c¶nh x©y
dùng nhµ n−íc ph¸p quyÒn S4/2003,
tr.25-27 (Bïi Ngäc S¬n). Xem: Nhμ
n−íc ph¸p quyÒn, Tr¸ch nhiÖm

HiÖp ®Þnh th−¬ng m¹i ViÖt - Mü
~ vµ ph¸p luËt H¶i quan S6/2002,
tr.60-65 (NguyÔn Anh S¬n - Lª ThÞ
Thu Thuû) Xem: H¶i quan
~ vµ nhu cÇu t×m hiÓu ph¸p luËt Hoa
Kú S3/2002, tr.33-38 (NguyÔn Nh−
Ph¸t). Xem: Hoa Kú
~ vÒ lÜnh vùc ng©n hµng S9/2002,
tr.52-54 (Ng« Quèc Kú). Xem: Ng©n
hμng, Ph¸p luËt
~ vÒ hµng rµo phi thuÕ quan
S12/2002, tr.46-54. Xem: Gi¸, H¶i
quan, Hμng rμo phi thuÕ quan, ThuÕ
C¬ chÕ gi¶i quyÕt tranh chÊp theo ~,
t¸c ®éng cña ~ ®èi víi ph¸p luËt ViÖt
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Nam §S2/2001, tr.79-89 (NguyÔn
Kh¸nh Ngäc). Xem: HÖ thèng ph¸p
luËt, Th−¬ng m¹i, Tranh chÊp
D− luËn vÒ ~ §S2/2001, tr.90-96
(NCLP)
Nguyªn t¾c, chuÈn mùc th−¬ng m¹i
quèc tÕ trong ~ S6/2002, tr.49-59
(Phan Huy Hång) Xem: C«ng ph¸p
quèc tÕ, §iÒu −íc quèc tÕ, Ph¸p luËt,
Th−¬ng m¹i
Néi dung cña ~ §S2/2001 (NCLP).
Xem: §iÒu −íc quèc tÕ, Th−¬ng m¹i
Phª chuÈn ~ S1/2002, tr.18 (NCLP)
Sù t−¬ng thÝch gi÷a ~ víi ph¸p luËt
ViÖt Nam, thùc thi ~ §S2/2001, tr.6078 (Hoµng Ph−íc HiÖp), S3/2001,
tr.45-51 (Hoa H÷u Long - B¹ch
Quèc An). Xem: Héi nhËp kinh tÕ,
HÖ thèng ph¸p luËt, Th−¬ng m¹i
Thêi c¬ vµ th¸ch thøc cña ~
S10/2001, tr.53-60 (NguyÔn Ngäc
Tr©n)

H×nh sù
~ ho¸ c¸c giao dÞch d©n sù vµ kinh tÕ
S6/2000, tr.43-49 (Ph¹m Hång H¶i),
S6/2000, tr.33-42 (Ph¹m Duy
NghÜa). Xem: D©n sù, Kinh tÕ
Bé luËt ~ gãp phÇn kh¾c phôc h×nh sù
ho¸ giao dÞch d©n sù, kinh tÕ
S1/2001, tr.48-53 (NguyÔn Quèc
ViÖt). Xem: H×nh sù ho¸
Bé luËt ~ 1999 víi téi ph¹m x©m
ph¹m trËt tù qu¶n lý kinh tÕ vµ x©m
ph¹m së h÷u S1/2001, tr.48-53
(NguyÔn Quèc ViÖt).
Bé luËt ~ víi quyÒn con ng−êi cña bÞ
can, bÞ c¸o S11/2001, tr.58-65
(Hoµng Hïng H¶i). Xem: QuyÒn con
ng−êi
Bé luËt ~ Trung Quèc vÒ c¸c téi ph¹m
m«i tr−êng S4/2001, tr.75-78 (Vâ
V¨n TuyÓn). Xem: M«i tr−êng, Téi
ph¹m, Trung Quèc
Gãp ý hoµn thiÖn Bé luËt ~ 1999
S6/2004, tr.47-54 (TrÞnh TiÕn ViÖt)
Kü n¨ng xÐt xö vô ¸n ~ S12/2004,
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tr.12-14 (Lª V¨n Th¶o). Xem: XÐt xö
LÞch sö luËt ~ ViÖt Nam, S11/2002,
tr.76-82 (TrÇn Quang TiÖp). Xem:
ViÖt Nam
Toµ ¸n ~ quèc tÕ S5/2002, tr.64
(NguyÔn ThÞ Ph−¬ng Hoa) Xem:
Toμ ¸n
Xö lý ~ téi kinh doanh tr¸i phÐp
S6/2002, tr.66-72, S11/2002, tr.62-65
(TrÇn M¹nh §¹t). Xem: Kinh doanh,
Téi ph¹m, Tr¸ch nhiÖm

H×nh sù ho¸
~ c¸c giao dÞch d©n sù vµ kinh tÕ
S6/2000, tr.43-49 (Ph¹m Hång H¶i)
Kh¾c phôc ~ giao dÞch d©n sù, kinh tÕ
S1/2001, tr.48-53 (NguyÔn Quèc
ViÖt)
Quan niÖm, hÖ qña tiªu cùc cña ~
quan hÖ d©n sù, kinh tÕ, gi¶i ph¸p
kh¾c phôc ~ S6/2000, tr.42 (Ph¹m
Duy NghÜa)
Xem: D©n sù, H×nh sù, Kinh tÕ

Hoa Kú
ChÕ ®é ®µo t¹o luËt gia t¹i ~ S2/2005,
tr.72-76 (Lª Thu Hµ)
§iÒu −íc quèc tÕ vÒ th−¬ng m¹i vµ
kinh nghiÖm thi hµnh hiÖp ®Þnh vßng
Uruguay trong ph¸p luËt ~ S12/2004,
tr.60-70 (NguyÔn Kh¸nh Ngäc).
Xem: §iÒu −íc quèc tÕ, Th−¬ng m¹i
Gi¸o dôc phæ th«ng ngoµi c«ng lËp ë
~ S4/2005, tr.76-77 (M¹c V¨n Trang
- §ç ThÞ B×nh). Xem: Gi¸o dôc
HÖ thèng ph¸p luËt ~ S5/2001, tr.6469 (Ng« Huy C−¬ng). Xem: HÖ
thèng ph¸p luËt, LuËt so s¸nh
M« h×nh qu¶n lý c¹nh tranh ë ~
S1/2004, tr.29-30 (D−¬ng §¨ng HuÖ
– NguyÔn H÷u Huyªn). Xem: C¹nh
tranh
Ng−êi ViÖt trªn ®Êt ~ S1/2005, tr.3437 (NguyÔn ChÝ Dòng)
Nhu cÇu t×m hiÓu ph¸p luËt ~ S3/2002,
tr.33-38 (NguyÔn Nh− Ph¸t). Xem
HiÖp ®Þnh th−¬ng m¹i ViÖt - Mü, Ph¸p

Tra cứu theo từ khoá

luËt
Ph¸p luËt thuÕ quan ~ S5/2002, tr.7782 (TrÞnh H÷u ThÞnh). Xem: H¶i
quan, ThuÕ

Héi ®ång d©n téc

Quan niÖm vÒ c«ng chøng ë ~
S12/2005 (Lª ThÞ Ph−¬ng Hoa).
Xem: C«ng chøng

~ vµ c¸c uû ban cña Quèc héi thùc
hiÖn quyÒn s¸ng kiÕn ph¸p luËt vµ
tr×nh dù ¸n luËt S10/2004, tr.23-27
(TrÇn ViÖt Hïng - Vò Minh M∙o - Vò
§µo Hïng). Xem: S¸ng kiÕn lËp
ph¸p

ThÈm quyÒn ng©n s¸ch Quèc héi ~
S6/2003, tr.37 (NguyÔn ChÝ Dòng).
Xem: Ng©n s¸ch

Vai trß thÈm tra dù ¸n luËt cña th−êng
trùc ~ S4/2005, tr7-9 (TrÇn Hång
Nguyªn)

ThuÕ chèng b¸n ph¸ gi¸ cña ~
S8/2004, tr.71-81 (NguyÔn ThÞ
Thanh B×nh). Xem: Gi¸, ThuÕ

Xem: Gi¸m s¸t, Quy tr×nh x©y dùng
luËt, Uû ban cña Quèc héi, X©y dùng
ph¸p luËt.

Vai trß cña uû ban trong quy tr×nh lËp
ph¸p S7/2003, tr.81-84 (Hoµng Minh
HiÕu)
Xem: HiÖp ®Þnh th−¬ng m¹i ViÖt- Mü

Hoµ gi¶i
~ trong truyÒn thèng d©n téc, ~ ë c¬
së S11/2004, tr.57-59 (TrÇn ThÞ
Quèc Kh¸nh)

Hå ChÝ Minh
~ vµ Quèc héi ®Çu tiªn §S1/2001,
tr.112-124 (TrÇn Duy Khang). Xem:
Quèc héi
~ vÒ Quèc héi, §¹i biÓu Quèc héi,
quyÒn lùc nh©n d©n S1/2001, tr.3547 (Ph¹m V¨n Hïng). Xem: Quèc
héi
~ vÒ ph¸p luËt vµ ®¹o ®øc S8/2002,
tr.64-71 (Hoµng ThÞ Kim QuÕ). Xem:
§¹o ®øc, Ph¸p luËt
~ vÒ Nhµ n−íc cña d©n, do d©n, v×
d©n S12/2002, tr.23-29 (Thµnh Duy),
S5/2005, tr.35-39 (NguyÔn §×nh
Léc). Xem: Nhμ n−íc
T− t−ëng ~ vÒ chÝnh phñ S6/2001,
tr.39 (Bïi Ngäc S¬n). Xem: ChÝnh
phñ
T− t−ëng ~ vÒ toµ ¸n S2/2002, tr.2227 (Bïi Ngäc S¬n) Xem: Toμ ¸n
T− t−ëng ~ vÒ ®oµn kÕt, ®Êu tranh giai
cÊp, liªn minh c«ng n«ng S1/2003,
tr.14-17 (D−¬ng Trung Quèc)

Héi ®ång nh©n d©n
~ trªn chÆng ®−êng ®æi míi S8/2001,
tr.51-58, S9/2001, tr.19-25 (Tr−¬ng
§¾c Linh). Xem: ChÝnh quyÒn ®Þa
ph−¬ng
~ vµ ho¹t ®éng gi¸m s¸t S8/2000,
tr.41-49 (NguyÔn ThÞ Kim Dung).
Xem: Gi¸m s¸t
~ vµ ph©n cÊp ng©n s¸ch S7/2002,
tr.42-48 (Bïi §øc Thô). Xem: Ph©n
cÊp
C«ng bè vµ x¸c ®Þnh thêi ®iÓm hiÖu
lùc cña c¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p
luËt cña ~ vµ UBND S10/2004, tr.5961 (N«ng Quèc B×nh). Xem: Uû ban
nh©n d©n, V¨n b¶n quy ph¹m ph¸p
luËt
§æi míi ~ S6/2002, tr.34-38 (Ph¹m
TuÊn Kh¶i)
Gãp ý hai dù luËt vÒ chÝnh quyÒn ®Þa
ph−¬ng S8/2003, tr.11-13 (NCLP), dù
th¶o söa ®æi LuËt tæ chøc ~ vµ UBND
c¸c cÊp, dù th¶o söa ®æi luËt bÇu cö
~ c¸c cÊp S10/2003, tr.19-22
(NCLP). Xem: ChÝnh quyÒn ®Þa
ph−¬ng, Uû ban nh©n d©n
Ho¹t ®éng gi¸m s¸t cña ~ cÊp x·
S3/2003, tr.41-44 (§inh Ngäc
Giang). Xem: Gi¸m s¸t
Kinh nghiÖm trong tæ chøc vµ ho¹t
®éng cña ~ c¸c cÊp S10/2004, tr.8284 (Minh H−¬ng)
Kü n¨ng thùc hiÖn vai trß ®¹i biÓu ~
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ChÝ

Th−¬ng m¹i, Tæ chøc th−¬ng m¹i thÕ
giíi

LuËt ban hµnh v¨n b¶n quy ph¹m
ph¸p luËt cña ~ vµ UBND S11/2004,
tr.17-21 (Ph−¬ng Linh). Xem: V¨n
b¶n quy ph¹m ph¸p luËt

NÒn kinh tÕ ®ang ph¸t triÓn §S1/2003,
tr.26-34 (§ç §øc §Þnh)

ThÈm quyÒn ban hµnh v¨n b¶n quy
ph¹m ph¸p luËt cña ~ S7/2004, tr.3236 (Hoµng ThÞ Ng©n). Xem: ThÈm
quyÒn, V¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt

N«ng nghiÖp ViÖt Nam chuÈn bÞ héi
nhËp §S1/2003, tr101-106 (Minh
§øc)

S2/2005,
Dòng)

tr.77-80

(NguyÔn

TiÕng nãi ~ S7/2003,
(NguyÔn Kh¾c Bé)

tr.13,16

TÝnh chÊt ~, c¸c cÊp ~, quan hÖ ~ vµ
UBND S8/2002, tr.27-34 (Lª Minh
Th«ng). Xem: ChÝnh quyÒn ®Þa
ph−¬ng, Uû ban nh©n d©n
TÝnh chÊt cña ~, ~ víi Quèc héi vµ
ChÝnh phñ, chøc n¨ng ~, tæ chøc ~,
bÇu cö ~ S8/2001, tr.44-50 (NCLP),
S7/2000, tr.25-28 (NguyÔn V¨n
ThuËn). Xem: ChÝnh phñ, Quèc héi
Tæ chøc, ho¹t ®éng cña c¸c ban ~
S2/2003, tr.33-37 (Tr−¬ng §¾c Linh)

Héi nhËp kinh tÕ
~ trong khu«n khæ ASEAN, APEC,
WTO, t¸c ®éng cña ~víi ph¸p luËt
ViÖt nam §S2/2001, tr.3-8 (Ph¹m
Duy NghÜa). Xem: C¹nh tranh, HÖ
thèng ph¸p luËt, ThuÕ, Th−¬ng m¹i
~ trong khu«n khæ AFTA §S/2001,
tr.16-24 (Mai Xu©n B×nh). Xem: HÖ
thèng ph¸p luËt, Th−¬ng m¹i, ThuÕ
Chñ ®éng ~, nh÷ng viÖc cÇn lµm trong
tiÕn tr×nh ~ §S2/2001, tr.9-15
(NguyÔn B¸ DiÕn). Xem: §iÒu −íc
quèc tÕ, HÖ thèng ph¸p luËt, Quan hÖ
quèc tÕ, Th−¬ng m¹i
Chñ ®éng héi nhËp §S1/2003, tr.2425 (Lª Do∙n T¸), ~ quèc tÕ, n©ng
cao søc c¹nh tranh, xo¸ ®ãi gi¶m
nghÌo ë ViÖt Nam §S1/2003, tr.3541 (Hoµng Thu Hoµ). Xem: NghÌo
®ãi, Toμn cÇu ho¸, ViÖt Nam
Lé tr×nh tham gia WTO, nguyªn t¾c
cña WTO, b¶o hé kinh tÕ trong n−íc,
gi¶m thuÕ quan S4/2000, tr.34-43
(Hoµng Ph−íc HiÖp). Xem: ThuÕ,
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NhiÖm kú ~ S9/2002,
(NguyÔn §øc Lam)

tr.10-11

Ph¸p luËt së h÷u trÝ tuÖ ViÖt Nam
trong ~ §S2/2001, tr.46-54 (NguyÔn
Thanh T©m). Xem: §iÒu −íc quèc tÕ,
HÖ thèng ph¸p luËt, Së h÷u trÝ tuÖ,
Th−¬ng m¹i
Xem: Toμn cÇu ho¸, Tæ chøc Th−¬ng
m¹i thÕ giíi
Xem: Sè chuyªn ®Ò th−¬ng m¹i toμn
cÇu vμ chÝnh s¸ch v−ît qua nghÌo
®ãi §S1/2003

Héi thÈm
ChÕ ®é bÇu ~ S7/2005, tr.24-25
(Ph¹m Quý Tþ)
Vai trß, ho¹t ®éng xÐt xö cña ~
§S1/2003, tr.58-64 (D−¬ng Ngäc
Ng−u), S7/2003, tr.62-63 (TrÞnh TiÕn
ViÖt). Xem: ThÈm ph¸n, Toμ ¸n, Tè
tông h×nh sù

H«n nh©n vµ gia ®×nh
~ kh«ng ®¨ng ký S8/2002, tr.72-74
(NguyÔn Xu©n Diªn)
§¨ng ký kÕt h«n, ly h«n, h«n nh©n
thùc tÕ S1/2002, tr.68 (Lª Thu Hµ)
Xem: ¸p dông luËt
KÕt h«n víi ng−êi n−íc ngoµi
S3/2005, tr.83-84 (NguyÔn Quang
Minh).
Quan hÖ ~ cã yÕu tè n−íc ngoµi
S4/2000, tr.57-64 (NguyÔn C«ng
Khanh)
TËp qu¸n trong ~, cÊm kÕt h«n, cÊp
d−ìng S2/1999, tr.29-34 (NguyÔn
TÊn Thµnh) S4/2000, tr.65-68
(NguyÔn Kh«i). Xem: TËp qu¸n

Hîp ®ång

Tra cứu theo từ khoá

~ d©n sù; h×nh thøc, giao kÕt, thùc
hiÖn ~ d©n sù, v−íng m¾c trong viÖc
¸p dông nh÷ng quy ®Þnh vÒ ~ d©n sù
trong BLDS §S2/2001, tr.36-45
(§inh Mai Ph−¬ng). Xem: D©n sù

(§Æng V¨n Thanh)
Dù ¸n luËt ~ S8/2003, tr.20-22
(NCLP)

H−¬ng −íc

~ lao ®éng S10/2002, tr.62-68
(NguyÔn H÷u ChÝ). Xem: Lao ®éng

§Æc ®iÓm c¬ b¶n, gi¸ trÞ x· héi cña ~
S2/2003, tr.66-70 (Th¸i VÜnh Th¾ng)

~ trong LuËt Th−¬ng m¹i S3/2005,
tr.40-43 (N«ng Quèc B×nh). Xem:
D©n sù, Th−¬ng m¹i, Tè tông d©n sù

Quan niÖm, néi dung, thñ tôc x©y
dùng, söa ®æi, thùc hiÖn ~ S8/2003,
tr.63-71 (Bïi Xu©n §øc)

~ v« hiÖu vµ xö lý ~ v« hiÖu S4/2003,
tr.12-19 (Ph−¬ng Linh), S4/2003,
tr.72-75 (Phan H−¬ng Thuû)

Tõ ~ cña mét lµng quª S2/2004, tr.8283, S6/2004, tr.83-84 (NguyÔn Nh−
Du)

Båi th−êng thiÖt h¹i ngoµi ~ S4/2005,
tr.61-66 (NguyÔn V¨n C−¬ng - Chu
ThÞ Hoa). Xem: Båi th−êng thiÖt h¹i
ChÕ ®Þnh ~ S12/2003, tr.33-39
(NguyÔn Ngäc Kh¸nh). S4/2005,
tr.56-60 (Phan ChÝ HiÕu), chÕ ®Þnh ~
vay tµi s¶n S9/2004, tr.52-58 (TrÇn
V¨n Biªn). Xem: Tμi s¶n
Chñ thÓ cña ~ thÕ chÊp quyÒn sö
dông ®Êt S6/2004, tr.31-32 (Lª ThÞ
Thu Thuû)
§×nh chØ, huû bá ~ do bÞ vi ph¹m
S9/2004, tr.59-64 (§ç V¨n §¹i)

I
Indonexia
~ th«ng qua luËt chèng khñng bè
S3/2003, tr.83 (Phan Hµ). Xem:
Khñng bè, Téi ph¹m
QuyÒn së h÷u cña nhµ ®Çu t− n−íc
ngoµi ë ~ S10/2004, tr.69 (Ph¹m ThÞ
Ph−îng)

K
KhiÕu n¹i, tè c¸o

Gi¶i thÝch ~ d©n sù S10/2004, tr.72-77
(NguyÔn Kh¸nh Ngäc). Xem: D©n
sù

~ ®èi víi quyÕt ®Þnh hµnh chÝnh
S11/2002, tr.27-34 (Vò Th−). Xem:
Hμnh chÝnh, Thñ t−íng, Toμ ¸n

Tho¶ thuËn h¹n chÕ hay miÔn trõ
tr¸ch nhiÖm do vi ph¹m ~ S3/2005,
tr.44-47 (D−¬ng Anh S¬n). Xem:
Tr¸ch nhiÖm

C¬ quan chuyªn m«n cña Quèc héi
gi¶i quyÕt ~ S8/2001, tr.15-18
(NguyÔn SÜ Dòng). Xem: Quèc héi

Th«ng tin bÊt c©n xøng, qu¶n lý rñi ro,
t− duy kh¸i niÖm ~ S5/2003, tr.38-46
(Ph¹m Duy NghÜa). Xem: Ph¸p luËt
T− ph¸p quèc tÕ vµ dÉn
lÜnh vùc hîp ®ång ë
S10/2003, tr.64-71 (§ç
S9/2004, tr.17-18 (§ç
Xem: T− ph¸p

chiÕu
ViÖt
V¨n
V¨n

trong
Nam
§¹i),
§¹i).

Hîp t¸c x∙
ChÝnh s¸ch cho kinh tÕ ~ S10/2002,
tr.3-6 (Kh¸nh V©n). Xem: Kinh tÕ
DÊu hiÖu x¸c ®Þnh ~ l©m vµo t×nh
tr¹ng ph¸ s¶n S7/2004, tr.18-20

§¹i biÓu Quèc héi tiÕp nhËn, xö lý ®¬n
th− ~ S5/2003, tr.7-8 (Kh¸nh V©n Bïi Hµ). Xem: §¹i biÓu Quèc héi
Gi¸m s¸t viÖc gi¶i quyÕt ~ cña c¬
quan hµnh chÝnh nhµ n−íc S8/2005,
tr.17-21 (TrÇn V¨n S¬n). Xem: Gi¸m
s¸t, Hμnh chÝnh
Liªn hÖ víi cö tri vµ gióp gi¶i quyÕt
®¬n th− ~ S3/2003 (Minh §øc). Xem:
§¹i biÓu Quèc héi
Hoµn thiÖn LuËt ~ trong ®iÒu kiÖn héi
nhËp quèc tÕ S7/2005, tr.28-37 (TrÇn
V¨n S¬n). Xem: H§TM, WTO
Söa ®æi LuËt ~ S11/2002, tr.9 (Kh¸nh
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V©n)
Tr¸ch nhiÖm cña ®¹i biÓu d©n cö
trong viÖc gi¶i quyÕt ~ S2/2005, tr.3337 (§µo Xu©n TiÕn). Xem: Tr¸ch
nhiÖm

Khoa häc
Vai trß cña ~, chÝnh s¸ch cho ~
S8/2002, tr.3-10 (Kh¸nh V©n)
Vai trß cña ~ ph¸p lý víi x©y dùng
ph¸p luËt S1/2003, tr.76-82 (Vâ
Kh¸nh Vinh). Xem: Ph¸p luËt

Kinh doanh
~ tr¸i phÐp S6/2002, tr.66-72,
S11/2002, tr.62-65 (TrÇn M¹nh §¹t).
Xem: Téi ph¹m, H×nh sù
Chèng ®éc quyÒn ~ ®−êng s¾t
S12/2004, tr.32-35 (NguyÔn Hoµi).
Xem: §éc quyÒn
BÝ mËt ~ S11/2002, tr.68 (§µo V¨n
Héi). Xem: Tranh chÊp, Kinh tÕ
Chñ thÓ ~, ®iÒu kiÖn, lo¹i h×nh, quyÒn,
lîi Ých cña ~ S6/2001, tr.56-66 (Phan
C«ng Th−¬ng). Xem: LuËt doanh
nghiÖp
§¨ng ký ~ S11/2002, tr.60-61 (TrÇn
M¹nh §¹t). Xem: Hμnh chÝnh
HÖ thèng gi¸m s¸t ho¹t ®éng ~ cña
doanh nghiÖp S1/2003 (TrÇn H÷u
Huúnh). Xem: Doanh nghiÖp, Gi¸m
s¸t
Thãi quen ~ cña th−¬ng nh©n
S1/2003, tr.95 (Ph¹m Duy NghÜa)
Xem: C¹nh tranh, §éc quyÒn, LËp
ph¸p

Kinh tÕ

Gi¶i quyÕt tranh chÊp ~ - th−¬ng m¹i
S8/2000 vµ S1/2001, tr.12-21
(NguyÔn V¨n QuyÒn - Ng« Minh
TuÊn), S11/2002, tr.66-68, S2/2004,
tr.47-48 (Lª ThÞ Thu Thuû). Xem:
Th−¬ng m¹i, Tranh chÊp
Gi¶i ph¸p ~ tµi chÝnh cho ph¸t triÓn
bÒn
v÷ng,
S1/2005,
tr.55-60,
S12/2005 (§Æng V¨n Thanh). Xem:
M«i tr−êng, PhÝ vμ lÖ phÝ, Tμi chÝnh
H×nh sù ho¸ quan hÖ ~ (Xem: H×nh
sù ho¸)
Nhµ n−íc víi ~ thÞ tr−êng S1/2002,
tr.38-41 (Phïng V¨n Hïng). Xem:
Nhμ n−íc
NÒn ~ ®ang ph¸t triÓn, søc c¹nh tranh
cña nÒn ~ (Xem: Héi nhËp kinh tÕ)
æn ®Þnh ~ vÜ m« S3/2000, tr.53-56
(Phïng §øc Hïng)
Ph¸t triÓn ~ t− nh©n S7/2002, tr.66-70
(NguyÔn Minh TrÝ - NguyÔn ThÞ Kim
Nh∙). Xem: Tμi chÝnh
Qu¶n lý rñi ro trong ~ S6/2000, tr.41
(Ph¹m Duy NghÜa)
QuyÕt s¸ch kinh tÕ cña
S4/2002, tr.3-7 (Minh §øc)

§¶ng

Sù kiÖn ~ x· héi næi bËt n¨m 2004
S1/2005, tr.12-14 (NCLP), gi¶i ph¸p
ph¸t triÓn ~ x· héi S12/2004, tr.47-54
(§Æng V¨n Thanh)
TÝnh ~ cña ho¹t ®éng qu¶n lý hµnh
chÝnh nhµ n−íc S6/2003, tr.38-44 (Vâ
Kim S¬n). Xem: Hμnh chÝnh

~ hîp t¸c x· S10/2002, tr.3-6 (Kh¸nh
V©n). Xem: Hîp t¸c x·

Thùc hiÖn chøc n¨ng ~ cña nhµ n−íc
S4/2004, tr.14-20 (TrÇn Th¸i D−¬ng)

~ thÕ giíi sau 11/9 S9/2001, tr.12
(TrÞnh §×nh S¬n)

Vai trß ~ cña Nhµ n−íc trong héi
nhËp, c¸c m« h×nh ~ S5/2001, tr.2021 (§inh S¬n Hïng), S4/2005, tr.2329 (Bïi §øc Kh¸ng). Xem: Nhμ n−íc

~ thÞ tr−êng x· héi S8/2002, tr.56-63
(Hoµng V¨n NghÜa)
~ ViÖt Nam b−íc vµo thêi kú míi
S1/2005, tr.48-54 (David Dapice)
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ChÕ ®é ~ trong HiÕn ph¸p S8/2001,
tr.21-22
(Ph¹m
Duy
NghÜa),
S9/2001, tr.35 (NguyÔn ThÞ H¹nh).
Xem: HiÕn ph¸p, Nhμ n−íc
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KiÓm s¸t
~ chung cña ViÖn ~ S9/2001, tr.30-33

Tra cứu theo từ khoá

(Hà Thị Mai Hiên)
~ việc tuân theo pháp luật trong quá trình
đình công S5 /2004, tr.41-42 (Trần
Thu Thuỷ). Xem: Đình công, Tranh
chấp

quá chi tiết S8 /2003, tr.51-55 (Nguyễn
Minh Đoan)
Luật khung, luật chi tiết S2 /2005, tr.3840 (Nguyễn Đặng Đình Lục),
S4/2005, tr.30-35 (Nguyễn Thị Hạnh)

Điều chỉnh chức năng ~, ~ việc tuân theo
pháp luật S4 /2003, tr.31-33 (Nguyễn
Thái Phúc), ĐS1 /2003, tr.71-75 (Lê
Hữu Thể), S1/2003, tr.29-33 (Hà
Mạnh Trí). Xem: Công tố

Sai sót trong công tác văn bản quản lý nhà
nước ở địa phương S12 /2003, tr.18-19
(Khuất Văn Sách)

Đối tượng của hoạt động ~ S2 /2002,
tr.32 (Phạm Trí Thức)

Về ~ xây dựng Bộ luật Tố tụng hình sự S2
/2001, tr.14-19 (Phạm Hồng Hải)

Giám sát tối cao của Quốc hội với chức
năng ~ của VKSND S6 /2000, tr.5-8
(Nguyễn Đình Quyền)

Vi phạm cơ bản hợp đồng hay vi phạm
nghiêm trọng S9 /2004, tr.17-18 (Đỗ
Văn Đại). Xem: Hợp đồng

Quyền công tố của Viện ~ S7 /2000,
tr.11-13 (Lê Hữu Thể), S1/2004,
tr.56-57 (Phan Trung Lý). Xem:
Công tố, Tố tụng hình sự

Xem: Chương trình xây dựng luật, Quy
trình xây dựng luật, Văn bản quy phạm
pháp luật, Xây dựng luật

Xem: Viện Kiểm sát

Kiểm toán
~ Quốc hội S8 /2001, tr.17-18 (Nguyễn
Sĩ Dũng). Xem Quốc hội

Kỹ thuật văn bản
~ trong sửa đổi, bổ sung luật, pháp lệnh
S4 /2001, tr.61-67 (Lương Minh
Tuân)
Huỷ bỏ hoặc bãi bỏ văn bản quy phạm
pháp luật S6 /2004, tr.44-46 (Hoàng
Thị Ngân)
Giám sát, kiểm tra văn bản quy phạm
pháp luật, hình thức văn bản, tính hợp
hiến, hợp pháp, tính thống nhất của văn
bản S3 /2003, tr.55-58 (Hoàng Thị
Ngân). Xem: Giám sát
Hạn chế về kỹ thuật lập pháp S9 /2004,
tr.23-25 (Nguyễn Chí Dũng)
Hợp nhất văn bản khi sửa đổi, bổ sung S3
/2000, tr.57-64
Kỹ thuật lập pháp qua Pháp lệnh bưu
chính, viễn thông S6 /2005, tr.6-8
(Trần Hoài Văn). Xem: Lập pháp
Kỹ thuật soạn thảo văn bản quy phạm
pháp luật S11 /2005, tr.23-24 (Nguyễn
Hoàng Anh)
Luật của Quốc hội không nên quy định

Sự thống nhất trong ~ S1 /2001, tr.22-23
(CDN)

Khủng bố
Chủ nghĩa ~: khoảng đen mới trong thế
giới hiện đại S6 /2004, tr.59-60
(Nguyễn Trần Bạt)
Pháp luật quốc tế về chống chủ nghĩa ~
S3 /2003, tr.76-79 (Nguyễn Trung
Tín)
Inđônêxia thông qua luật chống ~ S3
/2003, tr.83 (Phan Hà)

L
Lạm phát, thiểu phát
~ giá cả S4 /2005, tr.73-75 (Nguyễn
Xuân Kinh). Xem: Giá
Mặt bằng giá mới và những giải pháp S6
/2004, tr.16-17 (Hồ Ngọc Cẩn). Xem:
Giá
Những tác động của ~ với nền kinh tế S11
/2003, tr.9-12 (Hồ Ngọc Cẩn)
Tăng trưởng và ~ S2 /2004, tr.14-16
(Cẩm Ngọc), S2/2004, tr.16-18
(Nguyễn Xuân Kinh). Xem: Tăng
trưởng, Thất nghiệp

Lao động
~ Việt Nam trước thềm WTO, ~ và việc
làm, thị trường ~, tiêu chuẩn lao động, hệ
thống pháp luật ~ ĐS1 /2003, tr.107-
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114 (Nguyễn Đức Lam). Xem: Tổ chức
thương mại thế giới

~ tại Thuỵ Điển S1 /1999, tr.64 (Ngô
Đức Mạnh). Xem: Thuỵ Điển

Giải quyết tranh chấp ~ và đình công S4
/2004, tr.36-40 (Nguyễn Thị Kim
Phụng), S9/2004, tr.9-12 (Xuân
Anh). Xem: Đình công, Tranh chấp

~ hướng tới pháp quyền S1 /2005, tr.6971 (Bùi Ngọc Sơn). Xem: Giám sát,
Hành pháp, Pháp quyền

Hợp đồng ~ S10 /2002, tr.62-68
(Nguyễn Hữu Chí). Xem: Hợp đồng
Pháp luật về ~ nữ S3 /2004, tr.49-57
(Nguyễn Hữu Chí). Xem: Phụ nữ
Sửa đổi bộ luật ~ S1 /2002, tr.48
(Nguyễn Hữu Chí)
Tác động của toàn cầu hoá với ~ và việc
làm, pháp luật ~ ĐS1 /2003, tr.126-132
(Nguyễn Hữu Chí). Xem: Toàn cầu
hoá, Việc làm
Thoả ước ~ tập thể S2 /2002, tr.44-50
(Trần Thuý Lâm)
Xuất khẩu ~, công bằng trong ~, thị
trường ~ S3 /2003, tr.67-72 (Nguyễn
Văn Hoài). Xem: Xuất khẩu
Xem: Bảo hiểm thất nghiệp, Thất nghiệp,
Việc làm

Lào
Chế định lập pháp ~ S12 /2004, tr.55-59
(Chalơn Nhiapaohơ)
Hoạt động giám sát của Quốc hội ~ S6
/2005, tr.73-75 (Chalơn Nhiapaohơ).
Xem: Giám sát, Quốc hội
Hoạt động lập pháp của ~ S5 /2005,
tr.73-75 (Chalơn Nhiapaohơ). Xem :
Quy trình lập pháp
Tổ chức thông tin - nghiên cứu trong
Quốc hội ~ S9 /2004, tr.78 (NCLP)

Lập hiến

Áp dụng phương pháp giải quyết vấn đề
trong ~ S9 /2004, tr.27-30 (Nguyễn
Phước Thọ)
Ban công tác ~ S7 /2003, tr.29 (Hoàng
Văn Tú)
Các nguyên tắc ~ S10 /2001, tr.51-52
(Đào Trí Úc)
Cải tiến hoạt động ~ S6 /2000, tr.12-16
(Nguyễn Huy Thúc), S1/2005, tr.4245 (Phạm Duy Nghĩa)
Cần tư duy đa lĩnh vực trong nghiên cứu ~
S6 /2004, tr.18-19 (Bùi Ngọc Sơn)
Công khai hoá trong ~ S8 /2000, tr.2835 (Võ Văn Tuyển). Xem: Công khai
hoá
Đại biểu Quốc hội với công tác ~ S12
/2005 (Nguyễn Đình Quyền)
Hoạt động ~ của Quốc hội S1 /2003,
tr.54-64 (Nguyễn Đình Lộc), S1/2004,
tr4-7
(NCLP),
S1/2005,
tr.5-7
(Nguyễn Văn Yểu). Xem: Quốc hội
Kỹ thuật ~ S6 /2005, tr.6-8 (Trần Hoài
Văn). Xem: Văn bản quy phạm pháp
luật
Kỹ thuật ~: Một luật sửa nhiều luật S5
/2005, tr.40-48 (Ngô Đức Mạnh).
Xem: Quy trình xây dựng luật, Văn bản
quy phạm pháp luật

Hoạt động ~ của Quốc hội Việt Nam S12
/2005 (Nguyễn Văn Yểu)

Nhà ~ ĐS1 /2003, tr.39-40 (Phạm Văn
Hùng)

Tư tưởng ~ của Phan Chu Trinh S7
/2001, tr.77-82, tư tưởng ~ của Phan
Bội Châu S1 /2002, tr.60-66 (Phan
Đăng Thanh)

Cái giàu của một nền ~ S1 /2005, tr.7682 (Nguyễn Đức Lam). Xem: Lợi ích,
Quyền công dân, Tài sản, Văn hoá

Quyền ~ thuộc về nhân dân S12 /2003,
tr.20 (Bùi Ngọc Sơn)
Xem Hiến pháp
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~ vì doanh nghiệp, doanh nhân S1
/2005, tr.83-87 (Vũ Quốc Tuấn). Xem:
Doanh nghiệp, Kinh doanh
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Quyền ~ của Quốc hội S11 /2002, tr.1218 (Hoàng Văn Tú). Xem: Giải thích
luật, Quốc hội, Uỷ quyền lập pháp
Tăng sự cẩn trọng trong hoạt động ~ S2
/2004, tr.21-25 (Nguyễn Đăng Dung)

Tra cứu theo từ khoá

Quốc hội Việt nam với diễn đàn nghị viện
đa phuơng, AIPO, IPU, ASGP
S4/2000, tr.77 (Nguyễn Chí Dũng).
Xem: Nghị viện, Quốc hội

Tiếp nhận pháp luật nước ngoài S5
/2002, tr.50 (Phạm Duy Nghĩa). Xem:
Luật doanh nghiệp, Pháp luật
Tăng cường ~ S7 /2004, tr.7-12 (Minh
Đức)
Thu hút cán bộ giảng dạy, nghiên cứu vào
hoạt động ~ S11 /2005, tr.46-49 (Phan
Huy Hồng)
Tiêu chí phân biệt ~ - lập quy S6 /2005,
tr.19-26 (Nguyễn Phước Thọ). Xem:
Lập quy
Tiếp cận ~ hướng tới mục đích và hiệu
quả thi hành S9 /2004, tr.19-26
(Nguyễn Chí Dũng)
Tổng quan về cơ quan ~ các nước S11
/2005, tr.57-60 (Chu Nguyên Dương)
Triết lý của ~ S6 /2003, tr.6-8 (Nguyễn
Sỹ Dũng), lý thuyết ~ S9 /2003, tr.2-3
(Nguyễn Sỹ Dũng), S10/2004, tr.16-19
(Bùi Ngọc Sơn)
Vai trò của các hiệp hội kinh tế trong hoạt
động ~ S7 /2004, tr.52-59 (Phạm Duy
Nghĩa). Xem: Nhóm áp lực, Vận động
hành lang
Xây dựng và phát triển văn hoá trong hoạt
động ~ S7 /2004, tr.5-6 (Nguyễn Viết
Lểnh). Xem: Văn hoá

Lít-va
Mô hình quản lý cạnh tranh của ~ S1
/2004, tr.33-34 (Dương Đăng Huệ Nguyễn Hữu Huyên). Xem: Cạnh tranh

Lịch sử nhà nước - pháp luật
Bộ Hình thư đời Lý S1 /2002, tr.11 (Bùi
Xuân Đính)
Đặc trưng của dân chủ trong chế độ phong
kiến Việt Nam S10 /2004, tr.62-67
(Nguyễn Minh Tuấn). Xem: Dân chủ
Lưu Quỹ và 10 sách lược trị nước S1
/2002, tr.11 (Hà Thiết Thạch)

Lợi ích
~ ở cấp độ quốc gia, ~ cấp độ doanh
nghiệp, ~ ở cấp độ sản phẩm và hàng hoá
ĐS1 /2003, tr.88-92 (Nguyễn Trần
Bạt), ~ doanh nghiệp S1 /2003, tr.98-99
(Phạm Duy Nghĩa). Xem: Thương mại
~ xã hội trong xây dựng pháp luật S11
/2002, tr.19-26 (Võ Khánh Vinh).
Xem: Xây dựng pháp luật

Yêu cầu đối với ~, quy trình ~, điều kiện
~ S1 /1999, tr.5-11 (Nguyễn Văn Yểu)

Gắn, tách ~, giám sát ~, câu chuyện ~
tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội XI S11
/2003, tr.2-8 (Nguyễn Đức Lam)

Xem: Chương trình xây dựng luật, Quy
trình xây dựng luật, Quy trình lập pháp,
Xây dựng pháp luật,

Pháp luật và ~ xã hội S2 /2003, tr.38-45
(Nguyễn Văn Luyện - Võ Khánh
Vinh). Xem: Pháp luật, Xã hội

Lập quy

Luật doanh nghiệp

Quyền ~ của Chính phủ S4 /2001, tr.1315. (Nguyễn Đăng Dung). Xem: Chính
phủ, Chính thể

Chủ thể kinh doanh S6 /2001, tr.56-66
(Phan Công Thương). Xem: Kinh
doanh

Tiêu chí phân biệt lập pháp - ~ S6/2005,
tr.19-26 (Nguyễn Phước Thọ). Xem:
Lập pháp

~ chung: cần hay không cần ban hành S5
/2004, tr.29-35 (Dương Đăng Huệ), dự
thảo ~ chung S7 /2005, tr.37-43
(Nguyễn Thanh Tú), công ty hợp danh
S6 /2005, tr.52-55 (Đỗ Văn Đại)

Từng bước cương toả quyền ~ S1 /2005,
tr.45 (Phạm Duy Nghĩa)

Liên nghị viện
~ về tổ chức thương mại thế giới, hội
đồng nghị viện thường trực và ~ S4
/2003, tr.76-79 (Phan Hà). Xem: Tổ
chức thương mại thế giới

Thực hiện ~ S2 /2001, tr.5 (Tào Hữu
Phùng), S10/2001, tr.71-76 (Võ Hồng
Cơ). Xem: Doanh nghiệp
Tiếp nhận pháp luật nước ngoài qua ví dụ
~ S5 /2002, tr.50 (Phạm Duy Nghĩa).
Xem: Lập pháp, Pháp luật
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Luật quốc tế
~ hiện đại - cơ sở thực hiện chủ quyền
quốc gia S4 /2003, tr.42-44 (Trần Văn
Thắng). Xem: Chủ quyền quốc gia
Công pháp quốc tế - tư pháp quốc tế S3
/2001, tr.25 (Nguyễn Như Phát). Xem:
Dân sự, Tư pháp
Nguyên tắc chung của Toà án hình sự
quốc tế S5 /2002, tr.65-66 (Nguyễn Thị
Phương Hoa). Xem: Hình sự, Toà án
Nguyên tắc và chuẩn mực thương mại
quốc tế (Xem: Hiệp định thương mại
Việt - Mỹ, Hội nhập kinh tế, Thương
mại,)
Trách nhiệm pháp lý quốc tế, cá nhân chủ thể trong ~ S7 /2000, tr.55-61
(Nguyễn Đức Lam)
Xung đột pháp luật trong tư pháp quốc tế
S10 /2002, tr.53-61 (Đỗ Văn Đại).
Xem: Xung đột pháp luật
Xem: Công pháp quốc tế, Điều ước quốc
tế

Luật sư
~ tham gia tố tụng, ~ kinh doanh, chứng
chỉ hành nghề ~ S2 /2001, tr.20
(Nguyên Thành), ĐS1 /2003, tr.110116 (Phạm Hồng Hải), S7/2003, tr.5557 (Đinh Văn Quế), S7/2003, tr.63-64
(Trịnh Tiến Việt). Xem: Oan sai, Toà
án
~ công S5 /2005, tr.18-19 (Nguyễn
Hoài Nam), S10/2005, tr.53-56 (Minh
Ngọc). Xem: Trợ giúp pháp lý

Tăng khả năng cạnh tranh của nghề ~ S2
/2004, tr.2-4 (Đào Xuân Tiến). Xem:
Tư vấn pháp lý
Tổ chức ~ nghề ~, công ty luật S7 /2000,
tr.54 (Phạm Hồng Hải)
Xem: Trợ giúp pháp lý

Luật so sánh
~, sự cần thiết, chức năng và mục đích, so
sánh pháp luật Việt Nam - Hoa kỳ S6
/2000, tr.18-29 (Ngô Huy Cương).
Xem: Hệ thống pháp luật
Các hệ thống pháp luật S6 /2000 (Ngô
Huy Cương)
Khái niệm chứng cứ trong tố tụng hình sự
dưới góc độ ~ S6 /2005, tr.42-47
(Nguyễn Văn Du). Xem: Chứng cứ, Tố
tụng hình sự
Pháp luật Việt Nam - Hoa Kỳ, sự cần thiết
nghiên cứu ~, phương pháp nghiên cứu
~, chức năng mục đích ~ S6 /2000,
tr.18-25 (Ngô Huy Cương)

Luật tục
~ Êđê - M’nông S2 /2001, tr.51-58
(Nguyễn Lộc - Y Nha - Y Phi). Xem:
Dân sự
~ tập tục, tập tục trong quan hệ với pháp
luật S12 /2003, tr.26-32 (Nguyễn Minh
Đoan)
~ trong hôn nhân và gia đình S4 /2000,
tr.65 (Nguyễn Khôi)

Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp ~ S9
/2005, tr.41-45 (Phan Trung Hoài)

~ với thi hành pháp luật S5 /2005, tr.5-9
(Nguyễn Chí Dũng). Xem: Pháp luật

Chế định ~ trợ giúp pháp lý trong tố tụng
hình sự S11 /2004, tr.46-49 (Tạ Thị
Minh Lý - Đỗ Xuân Lân). Xem: Tố
tụng hình sự, Trợ giúp pháp lý

Luật và tục S2 /2001, tr.68-69 (Phạm
Quốc Hùng)

Hoạt động ~ , tiêu chuẩn ~, chất lượng ~
S3 /2005, tr.12-15 (Xuân Anh). Xem:
Cải cách tư pháp
Quản lý, hoạt động ~, chứng chỉ hành
nghề ~ S7 /2000, tr.47-48 (Lưu Văn
Đạt)
Sử dụng ~, lực lượng tư vấn và ~ ĐS1
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/2003, tr.96-98 (Nguyễn Trần Bạt).
Xem: Tư vấn pháp lý
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M
Mặt trận Tổ quốc
Hoạt động giám sát của ~ đối với bộ máy
nhà nước S3 /2004, tr.29-36 (Bùi Xuân
Đức). Xem: Giám sát
Vai trò của ~ trong điều kiện hiện nay S9
/2004, tr.31-34 (Nguyễn Đăng Dung)

Malaisia

Tra cứu theo từ khoá

Các cơ quan tư pháp ở ~ S1 /2002, tr.7277 (Hoàng Văn Tú - Trần Văn
Thuân). Xem: Tư pháp

Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật ~
S5 /2003, tr.9-12 (Nguyễn Văn Vân)

Quyền sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài
ở ~ S10 /2004, tr.69 (Phạm Thị
Phượng). Xem: Đầu tư, Sở hữu

Tác động của HĐTMVM đối với ~ S9
/2002, tr.54-58 (Ngô Quốc Kỳ). Xem:
Hiệp định thương mại Việt - Mỹ, Pháp
luật

Tổ chức thông tin - nghiên cứu trong
Quốc hội ~ S9 /2004, tr.78 (NCLP)

Thế chấp quyền sử dụng đất để vay vốn ~
S6 /2004, tr.30-34 (Lê Thị Thu Thuỷ)

Mại dâm
Pháp lệnh phòng chống tệ nạn ~ S1
/2002, tr.42-47 (Đỗ Năng Khánh),
S2/2003, tr.7 (Khánh Vân)

Môi trường
Các tội phạm về ~ trong BLHS Trung
Quốc S4 /2001, tr.75-78 (Võ Văn
Tuyển). Xem: Hình sự, Tội phạm, Trung
Quốc
Làm sạch lại ~ Việt Nam S12 /2003,
tr.14-17 (Khánh Vân)
Luật ~ quốc gia, luật ~ quốc tế trong bối
cảnh toàn cầu hoá S12 /2003, tr.46-52
(Vũ Thu Hạnh). Xem: Toàn cầu hoá
Phát triển rừng gắn với bảo vệ ~ S7
/2004, tr.13-14 (Lê Vĩnh Cẩn)
Phí ~ S10 /2002, tr.10-12 (Lê Vĩnh
Cẩn)
Thương mại và ~ S8 /2005, tr.48-53
(Nguyễn Hồng Thao). Xem: Thương
mại
Trách nhiệm dân sự trong lĩnh vực ~ S12
/2003, tr.40-45 (Đinh Thị Mai
Phương). Xem: Dân sự

N
Năng lượng
An ninh ~ và vấn đề điện hạt nhân S8
/2004, tr.64-70 (Trần Hà Anh)

Ngân hàng
~: cạnh tranh, cung ứng vốn S8 /2002,
tr.39-45; (Ngô Quốc Kỳ). Xem: Cạnh
tranh, Vốn
Cầm cố tài sản ở ~ S11 /2002, tr.52-59
(Lê Thị Thu Thuỷ). Xem: Tài sản, Vốn
Sổ tiết kiệm S1 /2002, tr.67-69 (Nguyễn
Văn Phương)

Thoả thuận về lãi suất giữa các ~ S2
/2005, tr.56-64 (Nguyễn Thanh Tú)
Xem: Tổ chức tín dụng

Ngân sách
Kiểm tra, xét duyệt ~ ở Trung Quốc
S1/2001, tr.82 (Trần Lê Anh). Xem:
Trung Quốc
Nhiệm vụ ~ của Quốc hội và HĐND, ~
trung ương và ~ địa phương S8 /2001,
tr.11-13 (Tào Hữu Phùng)
Nuôi dưỡng nguồn thu và quản lý chi ~
hiệu quả S6 /2004, tr.63-66 (Trần Đình
Bút)
Phân cấp ~ nhà nước S1 /2002, tr.55-59
(Phùng Đức Hùng)
Quyền quyết định tài chính, ~ của Quốc
hội S1 /2004, tr.24-28 (Đặng Văn
Thanh), Quốc hội giám sát ~ nhà nước
S10 /2005, tr.4-8 (Phùng Văn Hùng).
Xem: Giám sát, Quốc hội, Tài chính
Sửa đổi Luật ~ nhà nước S7 /2002, tr.10
(Trần Đình Thụ - Nguyễn Minh
Phong)
Sửa đổi Hiến pháp về ~ S8 /2001, tr.8-9
(Hội thảo). Xem: Hiến pháp
Thẩm quyền ~ S6 /2003, tr.30-37
(Nguyễn Chí Dũng), quy trình tài chính
~ của Quốc hội, S7/2003, tr.2-5 (Đặng
Văn Thanh), quy trình ~ S8 /2003,
tr.9-10 (NCLP), S8/2003, tr.24-30
(Nguyễn Chí Dũng). Xem: Tài chính
Xem: Quốc hội, Hội đồng nhân dân,
Chính quyền địa phương

Nghèo đói
Chính sách và pháp luật về xoá đói, giảm
nghèo ở Việt Nam ĐS1 /2003, tr.42-48
(Lưu Bình Nhưỡng). Xem: Hội nhập
kinh tế, Toàn cầu hoá
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Đổi mới quan niệm về giàu nghèo ĐS1
/2003, tr.8-15 (Tương Lai)
Giảm ~ ĐS1 /2003, tr.81-82 (Trần
Hoa). Xem: Hội nhập kinh tế, Toàn cầu
hoá, Tổ chức thương mại thế giới
Hiện trạng ~ tại đồng bằng sông Cửu
Long ĐS1 /2003, tr.7 (NCLP)
Nông, thuỷ sản với ~ ĐS1 /2003, tr.70
(Liên Phương)
Quốc hội và xoá đói, giảm nghèo S1
/2005, tr.73-75 (Nguyễn Sĩ Dũng - Lê
Hà Vũ). Xem: Quốc hội
Xem: Số chuyên đề thương mại toàn cầu
và chính sách vượt qua nghèo đói ĐS1
/2003

Nghị viện
~ điện tử S8 /2003, tr.2-4 (Phương
Linh)
~ Vương quốc Anh S10 /2002, tr.76-82
(Vũ Hồng Anh), thủ tục chất vấn tại ~
Anh S7 /2004, tr.69-75 (Nguyễn Cảnh
Bình). Xem: Anh, Chất vấn

~ trong tư tưởng Đông - Tây S3 /2002,
tr.12 (Hoàng Thị Kim Quế)
~ tham gia quan hệ dân sự - thương mại
có yếu tố nước ngoài S2 /1999, tr.15-18
(Hoa Hữu Long). Xem: Dân sự,
Thương mại
~ cơ chế bảo đảm quyền con người S2
/2003, tr.28-32 (Tường Duy Kiên).
Xem: Quyền con người
Đảm bảo thực hiện quyền công dân thông
qua hoạt động của các cơ quan ~ S7
/2005, tr.9-14 (Nguyễn Thị Báo).
Xem: Quyền con người
Minh bạch hoá các hoạt động của ~ S11
/2005, tr.13-16 (Lê Vương Long)
Phân công quyền lực ~ S8 /2001, tr.2327 (Hoàng Thị Ngân), S3/2003, tr.3540 (Vũ Hồng Anh). Xem: Quyền lực
Quan điểm của Đảng về tổ chức quyền
lực ~ S7 /2005, tr.3-8 (Lê Văn Hoè).
Xem: Quyền lực

Bình đẳng giới trong hoạt động ~ S4
/2004, tr.2-3 (Minh Đức). Xem: Bình
đẳng

Thực hiện chức năng kinh tế của ~: góc
nhìn từ tổ chức bộ máy S4 /2004, tr.1420 (Trần Thái Dương). Xem: Kinh tế

Các mô hình ~ và lịch sử phát triển S1
/2001 tr.25-34 (Nguyễn Đăng Dung)

Thực thi pháp luật nhìn từ góc độ ~ S9
/2004, tr.19-26 (Nguyễn Chí Dũng)

Luật ~, các nguyên tắc của luật ~ S1
/2003, tr.26-28 (Nguyễn Sỹ Dũng)

Tính nước của ~ cổ truyền Việt Nam S10
/2003, tr.72-80 (Bùi Ngọc Sơn)

Ngoại giao ~ S3 /2003, tr.18-20 (Văn
Phác)

Trách nhiệm bồi thường của ~ trong tố
tụng hình sự (Xem: Bồi thường)

Thẩm quyền ngân sách, giám sát tài chính
của ~ S6 /2003, tr.30-38 (Nguyễn Chí
Dũng), công cụ giám sát tài chính của ~
S8 /2003, tr.25 (Nguyễn Chí Dũng).
Xem: Giám sát, Ngân sách, Tài chính

Vai trò kinh tế của ~ (Xem: Kinh tế)

Tổ chức phục vụ nghị sĩ ở ~ Nhật Bản S9
/2003 (Minh Đức)
Tổ chức thông tin - nghiên cứu trong các
~ Asean S9 /2004, tr.76-79 (NCLP)
Vai trò của uỷ ban trong quy trình lập
pháp ở ~ một số nước S7 /2003, tr.8184 (Hoàng Minh Hiếu). Xem: Anh,
Cộng hoà Pháp, Hoa Kỳ
Xem: Quốc hội
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Vai trò của ~ trong nền kinh tế S4 /2005,
tr.23-29 (Bùi Đức Kháng). Xem: Kinh
tế
Vai trò công tố của ~ S7 /2000, tr.12-17
(Lê Hữu Thể). Xem: Công tố
Vai trò của nhân dân trong công cuộc xây
dựng ~ S9 /2005, tr.23-26 (Trần Thị
Thu Hương)

Nhà nước pháp quyền
~ ở phương Tây S5 /2004, tr.24-25 (Bùi
Ngọc Sơn)
~ và Dân S12 /2002, tr.23-29 (Thành
Duy). Xem: Hồ Chí Minh

Tra cứu theo từ khoá

~ và Hiến pháp ĐS1 /2001, tr.36-38
(Ngô Huy Cương)
~ và quy trình lập hiến S10 /2002, tr.44
(Nguyễn Quang Minh). Xem: Quy trình
lập hiến
~ và sửa đổi Hiến pháp 1992 S8 /2001,
tr.5-6 (NCLP)
~ và vấn đề đoàn kết, nhân dân S8
/2002, tr.20-24 (Nguyễn Thanh Bình)
~ và việc xây dựng chính quyền S7
/2001, tr.11-18, S10/2001, tr.11-22
(Ngô Huy Cương). Xem: Bảo hiến,
Chính thể, Dân chủ, Quốc hội, Quyền
lực,
~ và xã hội công dân, dân chủ và pháp
chế, ~ và cá nhân, ~ và pháp luật, phân
công quyền lực, ~ và chủ quyền nhân dân
S8 /2001, tr.59-67 (Lê Cảm), S8/2001
(Phạm Duy Nghĩa), S1/2005, tr.65-68
(Tương Lai)
~ với cơ quan tư pháp S10 /2002, tr.3136 (Nguyễn Mạnh Cường). Xem: Tư
pháp
Bổ trợ tư pháp trong ~ S11 /2005, tr.5056 (Lê Quốc Hùng). Xem: Bổ trợ tư
pháp
Dân chủ và ~ S2 /2002, tr.13 (Nguyễn
Cửu Việt), S8/2002, tr.21-22 (Nguyễn
Thanh Bình). Xem: Dân chủ
Đặc điểm của ~, tính tối cao của pháp
luật, nguyên tắc phân quyền S6 /2001,
tr.21-31 (Ngô Huy Cương), ~: hình
thức nhà nước, xây dựng ~ ở Việt Nam
S6 /2001, tr.32-36 (Nguyễn Đăng
Dung)
Hiến pháp trong ~ S5 /2002, tr.15
(Nguyễn Minh Đoan)
Lịch sử học thuyết ~ S10 /2002, tr.15-22
(Lê Cảm)
Nhận diện ~ S5 /2004, tr.16-23 (Hoàng
Thị Kim Quế)
Pháp luật trong ~ xã hội chủ nghĩa S8
/2004, tr.25-31 (Võ Khánh Vinh).
Xem: Pháp luật
Sự độc lập của Toà án trong ~ ĐS1
/2003, tr.43-50 (Bùi Ngọc Sơn)
Tư tưởng Đông - Tây về ~, ~ ở Việt Nam,

~ trong tư tưởng Hồ Chí Minh S3 /2002,
tr.12 (Hoàng Thị Kim Quế) Xem: Nhà
nước nhân trị, Nhà nước pháp trị
Vai trò của xã hội công dân với xây dựng
~ S9 /2003, tr.12-18 (Vũ Thư)
Văn hoá truyền thống với việc xây dựng ~
S6 /2003, tr.22-29 (Bùi Ngọc Sơn).
Xem: Văn hoá
Xây dựng ~ theo Nghị quyết Đảng S1
/2002, tr.23 (Nguyễn Văn Yểu)
Xây dựng làng xã phù hợp với ~ S12
/2004, tr.36-41 (Võ Trí Hảo)
Xem: Dân chủ, Hiến pháp, Pháp quyền,
Thể chế, Xã hội

Nhà nước pháp trị
S6/2001 (Ngô Huy Cương), S2/2002,
tr.65-71 (Đỗ Đức Minh)

Nhập khẩu
~ song song dược phẩm S5 /2004, tr.4755 (Lê Thị Bích Thọ - Nguyễn Thanh
Tú). Xem: Y tế
Điều chỉnh thuế suất ~, giảm thuế ~ ĐS1
/2003, tr.117-120 (Nguyễn Đức Lam).
Xem: Thuế, Xuất khẩu,
Hạn ngạch, giấy phép, kiểm soát ~ S12
/2002, tr.50-53 (Bùi Thị Bích Liên).
Xem: Hàng rào phi thuế quan
Hành vi bán phá giá, phòng chống bán
phá giá đối với hàng hoá ~ S9 /2003,
tr.68-72 (Vũ Thái Hà). Xem: Giá

Nhật Bản
Hiến pháp ~ ĐS1 /2001, tr.136 (Hoàng
Văn Tú). Xem: Hiến pháp
Hạ Nghị viện ~ thông qua ngân sách 2004
S3 /2003, tr.81 (Phan Hà)
Luật dân sự ~ S6 /2001, tr.77 (Nguyễn
Văn Cương)
Mô hình quản lý cạnh tranh của ~ S1
/2004, tr.32-33 (Dương Đăng Huệ Nguyễn Hữu Huyên). Xem: Cạnh tranh
Tổ chức phục vụ nghị sĩ S9 /2003, tr.8082 (Minh Đức). Xem: Nghị viện

Nhân trị
Nhà nước ~ S9 /2002, tr.70-76 (Bùi
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Ngọc Sơn). Xem: Đạo đức, Nhà nước
pháp quyền, Pháp trị

Nhóm áp lực
~ trong đời sống chính trị các nước tư bản
S8 /2002, tr.75-82 (Đặng Đình Tân Đặng Minh Tuấn)
Nhóm lợi ích và các hiệp hội kinh tế S7
/2004, tr.54-56 (Phạm Duy Nghĩa)
Xem: Vận động hành lang

Nông nghiệp - Nông thôn
Chuyển đổi cơ cấu ~ S5 /2000, tr.63-68
(Nguyễn Văn Hoan)
Quốc hội thảo luận về ~ S5 /2001, tr.1319 (NCLP)

Nuôi con nuôi
~ quốc tế S5 /2001, tr.55-63 (Hoa Hữu
Long - Nguyễn Hữu Huyên). Xem: Điều
ước quốc tế, Quyền con người

O

Sửa đổi luật ~ doanh nghiệp S1 /2002,
tr.48-52 (Bùi Xuân Hải)
Tài sản ~ S5 /2003, tr.47-55 (Hà Thị
Thanh Bình). Xem: Tài sản, Thuế
Thủ tục giải quyết yêu cầu tuyên bố ~
doanh nghiệp S5 /2003, tr.36-37
(Nguyễn Ngọc Khánh). Xem: Doanh
nghiệp, Luật doanh nghiệp
Triết lý của luật ~, khái niệm ~, con nợ,
tiếp nhận pháp luật ~ phương Tây vào
Việt Nam, luật ~ doanh nghiệp 1993 S11
/2003, tr.35-46 (Phạm Duy Nghĩa)
Xem: Doanh nghiệp, Luật doanh nghiệp,
Kinh doanh

Phan Bội Châu
Tư tưởng lập hiến ~ S1 /2002, tr.60
(Phan Đăng Thanh). Xem: Lập hiến

Phan Chu Trinh

Oan sai
Bồi thường thiệt hại đối với ~ S6 /2001,
tr.67-71 (Dương Thanh Mai - Nguyễn
Hoàng Hạnh)

Tư tưởng lập hiến ~ S7 /2001, tr.77
(Phan Đăng Thanh). Xem: Lập hiến

Pháp chế

Bồi thường thiệt hại đối với ~, trình tự,
thủ tục bồi thường, kinh phí S2 /2002,
tr.34-41 (Dương Thanh Mai - Đỗ Đình
Lương)

Nguyên tắc ~, ~ trong hoạt động thi hành
án dân sự S8 /2003, tr.14-16 (Nguyễn
Quang Thái). Xem: Dân sự, Thi hành
án

Khái niệm ~, căn cứ để xác định ~ S7
/2001, tr.55 (Đỗ Đình Lương - Hà Tú
Cầu)

Nguyên tắc ~ trong xây dựng pháp luật S1
/2004, tr.42 (Trần Ngọc Đường). Xem:
Xây dựng pháp luật

Mức độ, cách thức bồi thường đối với ~
S9 /2001, tr.57-66 (Cao Xuân Phong
- Đỗ Thị Ngọc)
Oan và sai trong tố tụng hình sự S2
/2003, tr.54-60 (Nguyễn Ngọc Chí Đào Thị Hà)
Xem: Tố tụng hình sự, Trách nhiệm

P
Phá sản
Dấu hiệu xác định doanh nghiệp, hợp tác
xã lâm vào tình trạng phá sản S7 /2004,
tr.18-20 (Đặng Văn Thanh)
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Góp ý Luật ~ (sửa đổi) S2/2004, tr.6471 (Hoàng Minh Hiếu), S4/2004,
tr.60-69 (Dương Đăng Huệ - Cao Đăng
Vinh)
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Pháp luật
~ cạnh tranh và kiểm soát độc quyền S5
/2001, tr.31-36 (Phạm Duy Nghĩa),
S2/2003, tr.46-53 (Phạm Hoàng
Giang). Xem: Cạnh tranh, Độc quyền
~ đạo Hồi S11 /2002, tr.66-72 (Ngô Huy
Cương)
~ đất đai S10 /2002, tr.45-48 (Trần Văn
Thuân - Nguyễn Xuân Trọng). Xem:
Đất đai
~ Hoa Kỳ S5 /2001, tr.64 (Ngô Huy
Cương)
~ kinh tế S7 /2002, tr.55-60 (Tào Hữu
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Phùng). Xem: Kinh tế
~ lao động ĐS1 /2003, tr.129-132
(Nguyễn Hữu Chí)
~ như là tài sản tinh thần của nhân dân S1
/2005, tr.88-90 (Nguyễn Trần Bạt)
~ quốc tế - ~ quốc gia S6 /2002, tr.39
(Đoàn Năng), S12/2004, tr.25-28 (Ngô
Đức Mạnh). Xem: Công pháp quốc tế,
Điều ước quốc tế
~ quốc tế về chống chủ nghĩa khủng bố
S3 /2003, tr.76-79 (Nguyễn Trung
Tín)
~ thuế S4 /2003, tr.45-50 (Đinh Dũng
Sỹ), S4/2003, tr.51-60 (Lê Thị Thu
Thuỷ)
~ tự nhiên và Hiến pháp ĐS1 /2001,
tr.35 (Ngô Huy Cương). Xem: Hiến
pháp
~ trong nhà nước pháp quyền xã hội chủ
nghĩa S8 /2004, tr.25-31 (Võ Khánh
Vinh). Xem: Nhà nước pháp quyền
~ trong tư tưởng Đông -Tây S3 /2002,
tr.12-19 (Hoàng Thị Kim Quế). Xem:
Nhà nước pháp quyền

Đánh giá hiệu quả chính sách và ~ về
doanh nghiệp phần mềm S3 /2004, tr.6672, S5/2004, tr.63-68 (Trần Việt Dũng
- Lê Thị Nam Giang - Mai Hồng Quỳ).
Xem: Công nghệ, Quyền tác giả, Sở hữu
trí tuệ
Đạo đức với ~ S8 /2001, tr.68, S8/2002,
tr.64-71 (Hoàng Thị Kim Quế). Xem:
Đạo đức, Hồ Chí Minh
Công chúng với chính sách và ~ S3
/2004, tr.6-10 (Minh Đức). Xem:
Chính sách
Giao tiếp ~ S5 /2000, tr.69-76 (Nguyên
Thành)
Mối quan hệ giữa công bằng, bình đẳng
và ~ S12 /2004, tr.15-17 (Nguyễn
Thanh Bình). Xem: Công bằng xã hội,
Bình đẳng
Nguyên tắc ~ trong xét xử S11 /2004,
tr.53-56 (Nguyễn Hoàng Anh). Xem:
Xét xử
Phong tục tập quán đối với ~ S8 /2001,
tr.68 (Hoàng Thị Kim Quế). Xem: Tập
quán

~ và lợi ích xã hội S2 /2003, tr.38-45
(Nguyễn Văn Luyện - Võ Khánh
Vinh). Xem: Lợi ích, Xã hội

Phổ biến, giáo dục ~ S11 /2001, tr.36-45
(Trương Đắc Linh), thực tiễn ở Ninh
Bình S11 /2004, tr.77-80 (Lê Chí Vịnh).
Xem: Chính quyền địa phương

~ về cạnh tranh ngân hàng, về ngân hàng
S8 /2002, tr.43-45, S9/2002, tr.55-58
(Ngô Quốc Kỳ). Xem: Cạnh tranh,
Ngân hàng

Quan hệ ~ và chính sách S1 /2004, tr.6567 (Đặng Văn Khanh), S6/2005, tr.6669 (Hà Thị Thanh Vân). Xem: Chính
sách

~ về công vụ, công chức, trách nhiệm của
công chức S2 /2005, tr.24-32 (Thái
Vĩnh Thắng). Xem: Công chức

Quan hệ ~ và chính trị S7 /2002, tr.49-54
(Đỗ Đức Minh). Xem: Chính trị

~ về lao động nữ S3 /2004, tr.49-57
(Nguyễn Hữu Chí). Xem: Lao động, Phụ
nữ
~ về tài sản S11 /2002, tr.45-51 (Phạm
Duy Nghĩa). Xem: CHLB Nga, Tài sản,
Trung Quốc

Quan hệ ~ với Nhà nước, nhân dân S11
/2001, tr.53-57 (Nguyễn Đăng Dung).
Xem: Nhà nước, Quyền lực
Tiếp nhận ~ nước ngoài S5 /2002, tr.50
(Phạm Duy Nghĩa) Xem: Lập pháp

Các nguyên tắc xây dựng ~ S1C /2004,
tr.40-44 (Trần Ngọc Đường). Xem:
Xây dựng pháp luật

Tính minh bạch của ~ S4 /2001, tr.68-74
(John Bently), S11/2002, tr.35,39-41
(Bùi Sĩ Hiển), minh bạch hoá ~ S1
/2003, tr.83-89 (Võ Trí Hảo). Xem:
Công khai hoá

Cải cách ~ ở Trung Quốc S9 /2001,
tr.77-80 (Nguyễn Thị Xuân Sơn). Xem:
Cải cách, Trung Quốc

Thông tin bất cân xứng và quản lý rủi ro
trong ~ hợp đồng S5 /2003, tr.38-46
(Phạm Duy Nghĩa). Xem: Hợp đồng
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Tự do và ~ S7 /2004, tr.49-51 (Bùi Ngọc
Sơn), S9/2004, tr.13-16 (Nguyễn
Thanh Bình). Xem: Tự do
Trách nhiệm để pháp luật đi vào cuộc
sống S1 /2005, tr.8-11 (NCLP)
Trật tự pháp lý quốc tế, không gian
pháp lý, bài toán ~ cho Việt Nam S1
/2003, tr.65-75 (Lê Minh Thông)
Xây dựng ~ về hội ở Việt Nam S11
/2003, tr.18-19 (Phạm Thị Hồng).
Xem: Xây dựng pháp luật

Pháp nhân
Học thuyết về ~ S1 /2001, tr.54 (Ngô
Huy Cương). Xem: Dân sự
Tư cách ~ của công ty hợp danh S6
/2005, tr.52-55 (Đỗ Văn Đại). Xem:
Luật Doanh nghiệp

Pháp quyền
Các nguyên tắc của Nhà nước ~ S8
/2001, tr.59-67 (Lê Cảm)
Đặc điểm của nhà nước ~ S6 /2001 tr.2131 (Ngô Huy Cương). Xem: Phân quyền
Hiến pháp 1946 với tư tưởng pháp quyền
S12 /2005 (Nguyễn Sĩ Dũng - Lê Hà
Vũ). Xem: Hiến pháp

Phân cấp
~ ngân sách nhà nước S1 /2002, tr.59-67
(Phùng Đức Hùng)
~ quản lý, S7/2005, tr.15-21 (Nguyễn
Cửu Việt)
HĐND và ~ ngân sách S7 /2002, tr.4248 (Bùi Đức Thụ). Xem: Hội đồng
nhân dân
Phân bổ ngân sách trung ương, quyết định
ngân sách địa phương S11 /2003, tr.7-8
(Nguyễn Đức Lam). Xem: Chính quyền
địa phương
Xem: Ngân sách

Phân quyền
~ và trách nhiệm giữa trung ương và địa
phương S9 /2003, tr.28-29 (Nguyễn
Đăng Dung). Xem: Chính quyền địa
phương
Lợi ích của ~, nguyên tắc ~, lĩnh vực
chuyển giao, điều kiện ~ S8 /2003,
tr.44-50 (Nguyễn Thị Hạnh)

Lập pháp hướng tới ~ S1 /2005, tr.69-71
(Bùi Ngọc Sơn)

Nguyên tắc ~ S6 /2001, tr.21-31,
S7,8,10/2001 (Ngô Huy Cương, Lê
Cảm, Nguyễn Quốc Việt), ĐS1 /2001,
tr.99-100 (Nguyễn Thị Hạnh)

Nhà nước ~, xã hội pháp quyền S5 /2004,
tr.24-28 (Bùi Ngọc Sơn)

Xem: Chính phủ, Nhà nước pháp quyền,
Quyền lực, Quốc hội

Thể chế chính trị - ~ S9/2005, tr.46-53
(Tường Duy Kiên). Xem: Nhà nước
pháp quyền, Thể chế
Tư tưởng lập hiến dân chủ ~ và việc xây
dựng hệ thống pháp luật S5 /2005, tr.2739 (Nguyễn Đình Lộc). Xem. Hệ thống
pháp luật, Hiến pháp
Tính con người và những vấn đề của đạo
đức, ~ S2/2004, tr.5-9 (Hoàng Thị
Kim Quế). Xem: Đạo đức
Xem: Dân chủ, Lập pháp, Nhà nước
pháp quyền, Thể chế

Pháp trị
Pháp luật và đời sống xã hội, thi hành
pháp luật S2 /2002, tr.65-72 (Đỗ Đức
Minh)

40

Xem: Nhà nước, Nhà nước pháp quyền,
Nhà nước pháp trị, Nhân trị, Pháp luật
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Phân tích chính sách
~ công đoạn của quy trình lập pháp S4
/2000, tr.3-8 (Nguyễn Sỹ Dũng). Xem:
Chính sách

Philippin
Kinh nghiệm chống tham nhũng ở ~ S2
/2005, tr.65-68 (Từ Điển). Xem: Tham
nhũng
Quyền sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài
ở ~ S10 /2004, tr.70 (Phạm Thị
Phượng). Xem: Đầu tư, Sở hữu

Phí và lệ phí
Vai trò của ~ trong nền kinh tế thị trường,
Pháp lệnh ~ S2 /2001, tr.23 (Nguyễn
Thị Huệ), S1/2005, tr.58-59 (Đặng
Văn Thanh). Xem: Dự án luật, Thị
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trường

/2002, tr.8-14 (NCLP), S6/2002, tr.39 (Khánh Linh)

Phúc thẩm
~ và giám đốc thẩm S4 /2004, tr.55-58
(NCLP)
Kháng nghị ~ và kháng nghị giám đốc
thẩm, tái thẩm S10 /2004, tr.48-49
(Đào Xuân Tiến)
Xem: Giám đốc thẩm, Tái thẩm

Phụ nữ
Lồng ghép giới trong xây dựng và áp
dụng pháp luật để bảo vệ quyền bình
đẳng của ~ S5 /2004, tr.56-62 (Chu Thị
Trang Vân). Xem: Áp dụng luật, Bình
đẳng, Xây dựng pháp luật
Những ưu ái, thiệt thòi đối với ~ từ góc độ
pháp lý, xã hội S9 /2003, tr.73-79,
S10/2004, tr.42-46 (Hoàng Thị Kim
Quế). Xem: Xã hội
Pháp luật về lao động nữ S3 /2004, tr.4957 (Nguyễn Hữu Chí). Xem: Lao động,
Pháp luật

Q
Quan hệ quốc tế
~ song phương và đa phương ĐS2 /2001,
tr.9-10 (Nguyễn Bá Diến). Xem: Điều
ước quốc tế, Hội nhập kinh tế, Thương
mại.

Quản lý rủi ro
~ ở mức ứng xử quốc gia, ~ công ty, ~ về
trình độ phát triển, ~ thông qua các hiệp
hội ĐS1 /2003, tr.92-96 (Nguyễn Trần
Bạt)

Quốc hội
~ đầu tiên ở Việt Nam ĐS1 /2001,
tr.109-124 (Trần Duy Khang), ~ qua
bốn bản Hiến pháp ĐS1 /2001, tr.53-56
(Lê Minh Thông). Xem: Hiến pháp
~ giám sát những vấn đề kinh tế vĩ mô
S10 /2003, tr.15-16 (Nguyễn Thị Cẩm
Ngọc)
~ giám sát ngân sách nhà nước S10
/2005, tr.4-8 (Phùng Văn Hùng). Xem:
Giám sát
~ khoá X theo đánh giá của đại biểu S4

~ và Chính phủ, S10/2001, tr.23-30
(Nguyễn Quốc Việt). Xem: Chính phủ,
Phân quyền, Quyền lực
~ uỷ quyền cho UBTV ban hành văn bản
S9 /2001, tr.55-56 (Nguyễn Kim Thoa),
S10/2001, tr.67-70 (Lương Minh
Tuân). Xem: Uỷ quyền, Uỷ ban thường
vụ Quốc hội, Xây dựng pháp luật
~ và lợi ích xã hội S11 /2002, tr.22-23
(Võ Khánh Vinh). Xem: Lợi ích xã hội,
Xây dựng pháp luật
~ và quyền lập pháp S11 /2002, tr.12-14
(Hoàng Văn Tú). Xem: Lập pháp
~ và xoá đói, giảm nghèo S1 /2005,
tr.73-75 (Nguyễn Sĩ Dũng - Lê Hà Vũ).
Xem: Nghèo đói
~ với Chính phủ trong các chính thể S4
/2001, tr.17-18 (Nguyễn Đăng Dung).
Xem: Chính phủ, Chính thể
~ với Toà án trên phương diện bảo vệ
quyền công dân S10 /2004, tr.10-15
(Trần Thanh Hương). Xem: Quyền con
người, Toà án
Ban công tác lập pháp S9 /2001, tr.9-11
(Nguyễn Như Du). Xem: Quy trình lập
pháp
Bộ máy hiệu quả phục vụ ~ chuyên
nghiệp S12 /2003, tr.2-5 (NCLP), tham
mưu trong cơ quan giúp việc của ~ S12,
tr.6-7 (Nguyễn Lân Dũng), bộ máy
hành chính phục vụ giám sát của ~ S9
/2004, tr.3-8 (Phạm Thị Hương).
Xem: Chuyên nghiệp, Giám sát, Hành
chính
Báo giới với ~ S1 /2003, tr.18-19
(Khánh Linh). Xem: Chủ tịch Quốc hội
Các giới trong ~ S8 /2002 (Khánh
Vân), S12/2002, tr.14-16 (Minh Đức).
Xem: Doanh nghiệp
Các mô hình ~, Nghị viện một viện, hai
viện S1 /2001, tr.25-34 (Nguyễn Đăng
Dung)
Cơ quan chuyên môn của ~ về khiếu nại,
tố cáo và giám sát ngân sách S8 /2001,
tr.15 (Nguyễn Sĩ Dũng). Xem: Giám
sát, Khiếu nại tố cáo
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Dân chủ trong ~ S9 /2002, tr.5-7
(Khánh Vân). Xem: Dân chủ

Nguyên), S9/2002, tr.8-9 (Nguyễn
Đức Lam). Xem: Dân chủ

Diễn đàn ~ (tính tranh luận, tính bình
đẳng, tính công khai, tính giải trình,
tính dung hoà) S6/2003, tr.9-14
(NCLP)

Phát triển văn hoá trong hoạt động của ~
S7 /2004, tr.4-6 (Nguyễn Viết Lểnh).
Xem: Quốc hội

Điều tra của ~ S8 /2005, tr.54-56 (Trần
Tuyết Mai). Xem: Điều tra, Giám sát
Đổi mới ~ trong bối cảnh sửa đổi Hiến
pháp ĐS1 /2001, tr.19-22 (Nguyễn Đình
Lộc), ĐS1 /2001, tr.53-64 (Lê Minh
Thông), ĐS1 /2001, tr.65-75 (Phạm
Văn Hùng). Xem: Bộ máy nhà nước,
Hiến pháp, Quyền lực
Đổi mới ~ qua những việc làm cụ thể
trong quá khứ S8 /2002, tr.15-16 (Trần
Ngọc
Vừng),
S9/2002,
tr.3-4,
S10/2002, tr.13-14, S11/2002, tr.3-6
(Nguyễn Như Du), S1/2005, tr.21-23
(NCLP)
Giám sát của ~ đối với hoạt động tư pháp
S6 /2000, tr.3-4,8-9 (Nguyễn Đình
Quyền) Xem: Giám đốc thẩm, Giám sát
Hoạt động lập pháp của ~ S7 /2002,
tr.18-24 (Nguyễn Đình Quyền), lập
hiến S12 /2005 (Nguyễn Văn Yểu).
Xem: Lập pháp, Quy trình lập pháp
Hiệu quả hoạt động của ~ S11 /2001,
tr.20-26 (Mai Hồng Quỳ). Xem: Giám
sát, Lập pháp
Hình thành chiến lược công nghệ thông
tin của ~ S8 /2003, tr.3-5 (Phương
Linh). Xem: Công nghệ
Hoạt động giám sát của ~ đối với văn bản
pháp luật S1 /2003, tr.20-25 (Bùi Xuân
Đức), giám sát tối cao của ~ S3 /2003,
tr.25-34 (Trần Ngọc Đường). Xem:
Giám sát
Hồ Chí Minh về ~ S1 /2001, tr.35-47
(Phạm Văn Hùng). Xem: Đại biểu Quốc
hội, Hồ Chí Minh, Quyền lực
Luật của ~ không nên quy định quá chi
tiết S8 /2003, tr.51-55 (Nguyễn Minh
Đoan). Xem: Kỹ thuật văn bản, Văn bản
quy phạm pháp luật
Năng lực lập pháp của ~ S11 /2005, tr.38 (Trần Ngọc Đường). Xem: Lập pháp
Nhân sự của ~ S8 /2002, tr.12-13 (Lâm
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Quan niệm về ~, ~ và Chính phủ S1
/1999 (Ngô Huy Cương), quan hệ giữa
Chính phủ và ~ trong hoạt động xây
dựng pháp luật S8 /2005, tr.3-7 (Phạm
Tuấn Khải). Xem: Chính Phủ, Quốc
hội, Quyền lực, Xây dựng pháp luật
Quy trình tài chính ngân sách của ~ S7
/2003, tr.2-5, quyền quyết định tài
chính, ngân sách của ~ S1 /2004, tr.2428 (Đặng Văn Thanh). Xem: Ngân
sách, Tài Chính
Quyết những vấn đề lớn ở ~, bản chất của
~ S12 /2002, tr.3-4 (Nguyễn Sỹ Dũng)
Sửa đổi Hiến pháp 1992 về ~ S9 /2001,
tr.36-38 (Nguyễn Thị Hạnh). Xem:
Hiến pháp
Sự lãnh đạo của Đảng đối với ~ S2
/2005, tr.17-23 (Trần Ngọc Đường)
Sự hạn chế quyền lực của ~ Hoa Kỳ S12
/2005 (Nguyễn Quốc Văn). Xem: Hoa
Kỳ, Quyền lực
Thanh tra ~, kiểm toán ~ S8 /2001,
tr.15-18 (Nguyễn Sĩ Dũng). Xem: Kiểm
toán, Thanh tra
Thời gian ở ~ S12 /2002, tr.10-13
(Nguyễn Đức Lam)
Thủ tục làm việc ~ S7 /2002, tr.25-33
(Nguyễn Đức Lam), S8/2002, tr.12-14
(Lâm Nguyên), S12/2002, tr.13
(Nguyễn Đức Lam), cải tiến thủ tục làm
việc ở ~ S10 /2003, tr.2-5 (CDN)
Tổ chức bộ máy ~ S6 /2005. tr.16-18
(Trịnh Đức Thảo)
Trọng tâm hoạt động của ~ S12 /2002,
tr.12-13 (Nguyễn Đức Lam)
Vai trò lập pháp của các cơ quan của ~ S4
/2005, tr.7-9 (Trần Hồng Nguyên).
Xem: Quy trình lập pháp
UBTV ~ giải thích luật S5 /2000, tr.3140, S11/2002 (Hoàng Văn Tú). Xem:
Giải thích luật, Uỷ ban thường vụ Quốc
hội

Tra cứu theo từ khoá

Quốc phòng, an ninh
Pháp luật về bảo vệ tổ quốc S1 /1999,
tr.11 (Nguyễn Phúc Thanh). Xem: Chủ
quyền quốc gia

Quy trình
~ lập hiến S10 /2002, tr.37-44 (Nguyễn
Quang Minh), S12/2005 (Nguyễn Văn
Yểu). Xem: Hiến pháp, Nhà nước pháp
quyền, Quy trình lập pháp
~ ngân sách S8 /2003, tr.9-10
(NCLP). Xem: Ngân sách, Quy trình
lập pháp
~ quyết định các vấn đề quan trọng S6
/2002, tr.10-14 (Nguyễn Quốc Thắng)

Quy trình lập pháp
~ S1/1999 (Nguyễn Văn Yểu) Xem:
Lập pháp, Quy trình xây dựng pháp luật
~ các nước S2 /1999, tr.57-63 (Phòng
thông tin), ~ CHLB Đức S2 /1999,
tr.47-56 (Lương Minh Tuân). Xem:
CHLB Đức
~ chuyên nghiệp S6 /2002, tr.28-30
(Nguyễn Đức Lam). Xem: Chuyên
nghiệp, Chuyên trách, Đại biểu Quốc
hội
Xây dựng ~, chủ thể ~, nội dung ~,
nguyên tắc ~ S1 /2002, tr.33 (Nguyễn
Quang Minh). Xem: Lập pháp, Quy
trình
Ý kiến của đại biểu chuyên trách về ~ S8
/2003, tr.6-10 (NCLP)

Quy trình xây dựng pháp luật
Đổi mới công đoạn làm luật, quy trình
thông qua luật tại kỳ họp S6 /2003, tr.25 (Nguyễn Văn An), S7/2003, tr.28-32
(Hoàng Văn Tú)
Đổi mới ~ S4 /2000, tr.9-10 (Ngô Đức
Mạnh), S4/2000, tr.3-8 (Nguyễn Sỹ
Dũng), S8/2002, tr.48-53 (Nguyễn
Quốc Việt)
Mô hình cơ quan giúp xây dựng luật, trình
tự thông qua luật tại kỳ họp Quốc hội S1
/2001 tr.6-12 (Nguyễn Văn Thuận)
Sáng kiến lập pháp S4 /2001, tr.58-59
(Nguyễn Chí Dũng), S9/2002, tr.40-41
(Võ Trung Thành)

Thẩm tra chương trình xây dựng pháp
luật, quan hệ giữa các cơ quan S1 /1999
(Hoàng Văn Tú)
Xem: Hệ thống pháp luật, Lập pháp,
Phân tích chính sách, Quy trình lập
pháp, Thuỵ Điển, Xây dựng pháp luật

Quyền con người
~ của bị can, bị cáo S11 /2001, tr.58-65
(Hoàng Hồng Hải), ĐS1 /2003, tr.24-32
(Hoàng Hùng Hải). Xem: Hình sự, Tội
phạm
~ trong Hiến pháp ĐS1 /2001, tr.40 (Ngô
Huy Cương). Xem: Hiến pháp
~ và Hiến pháp S8 /2001, tr.9-10 (Tài
liệu hội thảo). Xem: Hiến pháp
Các điều ước quốc tế về ~ S7 /2000,
tr.65-74 (Nguyễn Đức Lam). Xem: Điều
ước quốc tế, Luật quốc tế
Cơ chế bảo đảm ~ S2 /2003, tr.28-32
(Tường Duy Kiên)
Quan hệ giữa Quốc hội với Toà án trên
phương diện bảo vệ quyền công dân S10
/2004, tr.10-15 (Trần Thanh Hương).
Xem: Quốc hội, Toà án
Quyền chủ thể, đặc quyền, quyền ưu tiên
S4 /2005, tr.17-19 (Nguyễn Ngọc
Điện)
Quyền công dân S7 /2005, tr.9-14
(Nguyễn Thị Báo). Xem: Chính phủ,
Quốc hội, Toà án, Viện kiểm sát
Xác lập quốc tịch của trẻ sơ sinh S11
/2005, tr.32-35 (Cao Nhất Linh).
Xem: Trẻ em
Quyền trẻ em S5 /2001, tr.59-60 (Hoa
Hữu Long - Nguyễn Hữu Huyên).
S2/2005, tr.41-44 (Trương Thị Mai)
Xem: Công ước quốc tế, Điều ước quốc
tế, Giám sát, Nuôi con nuôi, Pháp luật
Sự cần thiết ban hành Luật Hộ tịch S11
/2005, tr.36-40 (Phạm Trọng Cường).
Xem: Dân sự, Hôn nhân và gia đình
Xem: Dân chủ, Phụ nữ, Trẻ em, Văn bản
quy phạm pháp luật

Quyền lực
~ của Tổng thống S7 /2000, tr.75-79
(Hoàng Thị Ngân), và sự hạn chế ~ của
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Quốc hội Hoa Kỳ S12 /2005 (Nguyễn
Quốc Văn). Xem: Hoa Kỳ, Quốc hội,
Quyền lực, Tổng thống
~ nhà nước ở CHLB Nga S2 /2001, tr.71
(Nguyễn Đức Lam). Xem: Bộ máy nhà
nước, CHLB Nga
~ thuộc về nhân dân S11 /2001, tr.53-57
(Nguyễn Đăng Dung). Xem: Hiến pháp,
Nhà nước, Pháp luật
Khái niệm ~ nhà nước, phân công ~ S8
/2001, tr.23- 27 (Hoàng Thị Ngân), sự
thống nhất, phân công ~ nhà nước S2
/2003, tr.14-21 (Lê Quốc Hùng)
S3/2003, tr.35-40 (Vũ Hồng Anh).
Xem: Nhà nước
Mối quan hệ giữa nguyên tắc tổ chức ~
nhà nước với tổ chức bộ máy nhà nước
S11 /2005 (Nguyễn Văn Sáu - Trần
Văn Thắng). Xem : Bộ máy nhà nước,
Nhà nước
Phân chia ~ (phân quyền) S4/2001,
tr.14-19 (Nguyễn Đăng Dung). Xem:
Chính thể, Chính phủ
Phân chia ~ S1 /1999, tr.15 (Ngô Huy
Cương). Xem: Quốc hội, Chính phủ
Phân chia ~ trong Nhà nước pháp quyền,
S6,7,8,10/2001 (Ngô Huy Cương, Lê
Cảm, Nguyễn Quốc Việt). Xem: Nhà
nước pháp quyền, Phân quyền
Quan điểm của Đảng về tổ chức ~ nhà
nước S7 /2005, tr.3-5 (Lê Văn Hoè).
Xem: Chủ tịch nước, Chính phủ, Quốc
hội, Toà án, Viện kiểm sát
Tổ chức ~ nhà nước trong Hiến pháp ĐS1
/2001, tr.17-18 (Nguyễn Đình Lộc),
S7/2000, tr.35-44 (Nguyễn Đăng
Dung). Xem: Hiến pháp

Quyền tác giả
Bảo hộ pháp lý ~ S12 /2002, tr.71-76
(Kiều Thị Thanh)
Hạn chế ~ S5 /2004, tr.65-66 (Trần Việt
Dũng - Lê Thị Nam Giang - Mai Hồng
Quỳ)

S
Sáng kiến lập pháp
~ trong xây dựng luật S4 /2001, tr.22-25
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(CDN), S9/2002, tr.35-41 (Võ Trung
Thành), S8/2003, tr.9 (NCLP),
S7/2004, tr.10-11, S10/2004, tr.6-7
(Minh Đức)
Hội đồng dân tộc và các uỷ ban của Quốc
hội thực hiện quyền sáng kiến pháp luật
và trình dự án luật S10 /2004, tr.23-27
(Trần Việt Hùng - Vũ Minh Mão - Vũ
Đào Hùng). Xem: Hội đồng dân tộc, Uỷ
ban của Quốc hội
Xem: Chương trình xây dựng luật, Lập
pháp, Quy trình lập pháp, Quy trình xây
dựng luật

Singapore
Dịch vụ nghiên cứu ở Nghị viện ~ S9
/2004, tr.78-79 (NCLP). Xem: Nghị
viện
Quyền sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài
ở ~ S10 /2004, tr.69 (Phạm Thị
Phượng)
Trách nhiệm pháp lý về môi trường ở ~,
S3/2004, tr.78-80 (Trần Thắng Lợi).
Xem: Môi trường, Trách nhiệm

Sở hữu
~ toàn dân đối với đất đai S9 /2003, tr4449; S2/2004, tr.52-56 (Nguyễn Quang
Tuyến). Xem: Đất đai
Các hình thức ~, cơ chế bảo vệ quyền ~
S4 /2005, tr.42-49 (Dương Đăng Huệ)
Quy phạm xung đột về quyền ~ tài sản S7
/2004, tr.30-31 (Nguyễn Trung Tín).
Xem: Dân sự, Tài sản
Quyền ~ của nhà đầu tư nước ngoài S10
/2004, tr.68-71 (Phạm Thị Phượng)
Quyền ~, quyền cổ đông S12 /2003,
tr.56-58 (Ngô Viễn Phú)
Quyền ~, quyền sử dụng rừng trồng S8
/2004, tr.39-41 (Vũ Long). Xem: Môi
trường

Sở hữu trí tuệ
Bản quyền phần mềm S7 /2002, tr.61-65
(Nguyễn Hoàn Thành), S5/2004,
tr.65-66 (Trần Việt Dũng - Lê Thị
Nam Giang - Mai Hồng Quỳ). Xem:
Quyền tác giả
Các điều ước quốc tế về ~, pháp luật về ~

Tra cứu theo từ khoá

Việt Nam trong hội nhập, thực thi quyền
~, Hiệp định TRIPS ĐS2 /2001, tr.4654,55-59 (Nguyễn Thanh Tâm, Ngô
Quỳnh Hoa). Xem: Điều ước quốc tế, Hệ
thống pháp luật, Hội nhập kinh tế
Chỉ dẫn địa lý nông sản S7 /2004, tr.3743 (Xuân Anh)
Chính sách bảo hộ quyền ~ S8 /2003,
tr.19 (Nguyễn Minh Phong). Xem:
Công nghệ
Đối tượng của quyền ~ S10 /2005, tr.4245 (Nguyễn Bá Bình). Xem: Dân sự,
Quyền tác giả, Tài sản
Quản lý hải quan về ~ S4 /2001, tr.40-41
(Đặng Ngọc Huy). Xem: Hải quan
Quyền ~ khi gia nhập WTO S4 /2000,
tr.34 (Hoàng Phước Hiệp)
Quyền ~, bảo hộ ~, thực thi ~ S4 /2005,
tr.67-72 (Nguyễn Bá Diến). Xem: Công
ước quốc tế, Hệ thống pháp luật

Tài chính
~ và kinh tế tư nhân S7 /2002, tr.66-70
(Nguyễn Minh Trí - Nguyễn Thị Kim
Nhã). Xem: Kinh tế
Giải pháp ~ đối với thị trường khoa học
công nghệ Việt Nam S8 /2003, tr.17-19
(Nguyễn Minh Phong). Xem: Công
nghệ, Khoa học
Giải pháp kinh tế ~ cho phát triển bền
vững, S1/2005, tr.55-60 (Đặng Văn
Thanh). Xem: Kinh tế
Giải quyết thất nghiệp bằng biện pháp ~
S4 /2000, tr.69-73 (Nguyễn Văn Dần).
Xem: Việc làm
Giám sát ~ S6 /2003, tr.30-37 (Nguyễn
Chí Dũng), thanh tra ~, uỷ ban chuyên
về giám sát ~ của nghị viện S8 /2003,
tr.28-29 (Nguyễn Chí Dũng). Xem:
Giám sát, Ngân sách

Quyền ~ nội dung giao dịch điện tử S1
/2004, tr.70-71 (Nguyễn Bá Diến)

Huy động nguồn ~ từ tổ chức phi chính
phủ S7 /2003, tr.75-80 (Nguyễn Thị
Mỹ Tiên). Xem: Tổ chức phi chính phủ

Quyền ~ và Hiệp định về quyền ~ liên
quan đến thương mại S6 /2005, tr.12-13
(Nguyễn Ngọc Trân)

Nguồn ~, diễn biến ~ toàn cầu 2003 S4
/2003, tr.80-84 (NCLP). Xem: Toàn
cầu hoá, Thương mại

T
Tái thẩm
Giám đốc thẩm, ~ S7/2003, tr.33-40
(Vũ Văn Nhiêm), S4/2004, tr.55-58
(NCLP)
Hội đồng xét xử ~ S1 /2001, tr.15
(Nguyễn Văn Quyền - Ngô Minh
Tuấn)
Kháng nghị giám đốc thẩm, ~ các vụ án
kinh tế - dân sự S10 /2004, tr.47-52
(Đào Xuân Tiến)
Quan điểm, trình tự, thủ tục ~ S7 /2003,
tr.41-50 (Đào Xuân Tiến)
Xem: Giám đốc thẩm, Phúc thẩm

Tái hoà nhập cộng đồng
~ của người mãn hạn tù S5 /2005, tr.6170 (Dương Thanh Mai). Xem: Hành
chính, Lập pháp, Pháp luật, Tư pháp,
Thi hành án, Xã hội

Quy trình ~ ngân sách của Quốc hội S7
/2003, tr.2-5, quyền quyết định ~, ngân
sách của Quốc hội S1 /2004, tr.24-28
(Đặng Văn Thanh). Xem: Ngân sách

Tài sản
~ cầm cố vay vốn ngân hàng S11 /2002,
tr.52-59 (Lê Thị Thu Thuỷ). Xem:
Ngân hàng, Vốn
~ phá sản, phân chia ~ của con nợ bị phá
sản S5 /2003, tr.47-55 (Hà Thị Thanh
Bình). Xem: Phá sản
~ thế chấp là quyền sử dụng đất S6
/2004, tr.33-34 (Lê Thị Thu Thuỷ),
S12/2004, tr.29-31 (Phạm Xuân
Hoàng). Xem: Ngân hàng
~ trí tuệ, quyền ~ trí tuệ, pháp luật về ~ trí
tuệ S1 /2003, tr.90-99 (Phạm Duy
Nghĩa). Xem: Quyền tác giả, Sở hữu trí
tuệ
Chế định hợp đồng vay ~ S9 /2004,
tr.52-58 (Trần Văn Biên). Xem: Hợp
đồng
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Luật thuế ~, đăng ký ~ S5 /2001, tr.4146 (Tào Hữu Phùng). Xem: Thuế
Minh bạch hoá quyền ~ là chức năng
trọng yếu của luật điền sản S6 /2004,
tr.27-28 (Phạm Duy Nghĩa)
Pháp luật ~, quyền ~, ~ công, ~ cộng
đồng, ~ tư, quản lý ~, Trung Quốc, Nga
về quản lý ~ S11 /2002, tr.42-51 (Phạm
Duy
Nghĩa),
S3/2005,
tr.16-21
(Nguyễn Ngọc Điện). Xem: Pháp luật,
Trung Quốc, Nga
Phân loại ~ S2 /1999, tr.7-14 (Ngô Huy
Cương)
Quản lý đất đai theo cách tiếp cận ~ S10
/2003, tr.12-14 (Nguyễn Thị Cam).
Xem: Đất đai
Quy phạm xung đột về quyền sở hữu ~ S7
/2004, tr.30-31 (Nguyễn Trung Tín).
Xem: Dân sự, Sở hữu

Thái Lan
Giáo dục phổ thông ngoài công lập ở ~ S4
/2005, tr.79 (Mạc Văn Trang - Đỗ Thị
Bình). Xem: Giáo dục
Hiến pháp ~ với việc chống tham nhũng
S6 /2003, tr.76-84 (Võ Trí Hảo). Xem:
Hiến pháp, Tham nhũng
Quyền sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài
ở ~ S10 /2004, tr.70 (Phạm Thị
Phượng)
Luật cạnh tranh thương mại ~ S5 /2001,
tr.76-79 (Trần Văn Thuân). Xem:
Cạnh tranh, Thương mại

Tham nhũng
Bàn về ~ S2 /2004, tr.35-41 (Nguyễn
Minh Đoan)

Sở hữu ~ của DNNN S3 /2000, tr.47-52
(Vũ Lưu Mai). Xem: Doanh nghiệp

Biện pháp chống ~ S8 /2002, tr.17-19
(Phan Công Thương)

Thế chấp ~ S3 /2001, tr.61-64 (Nguyễn
Văn Phương). Xem: Áp dụng luật, Đất
đai, Tổ chức tín dụng

Hiến pháp Thái Lan và việc chống ~, các
thiết chế chống ~, uỷ ban chống ~ quốc
gia S6 /2003, tr.76-84 (Võ Trí Hảo).
Xem: Hiến pháp, Thái Lan

Tâm lý
Khía cạnh ~ trong xây dựng và thực thi
chính sách S1 /2004, tr.60-64 (Mạc
Văn Trang). Xem: Chính sách

Tập quán
Áp dụng ~ trong hôn nhân và gia đình S2
/1999, tr.30 (Nguyễn Tấn Thành),
S4/2000 tr.65-68 (Nguyễn Khôi). Xem:
Áp dụng luật, Hôn nhân và gia đình
Áp dụng ~ quốc tế đối với quan hệ dân sự
có yếu tố nước ngoài S6 /2003, tr.55
(Nguyễn Tiến Vinh). Xem: Áp dụng
luật, Dân sự
Phong tục ~ đối với pháp luật S8 /2001,
tr.68 (Hoàng Thị Kim Quế). Xem:
Pháp luật

Tăng trưởng
~ kinh tế, chất lượng ~ ĐS1 /2003, tr.7887 (Trần Hoa), S12/2004, S12/2005
(Đặng Văn Thanh)
~ và lạm phát S2 /2004, tr.14-16 (Cẩm
Ngọc), S2/2004, tr.16-18 (Nguyễn
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Xuân Kinh). Xem: Lạm phát thiểu phát,
Thất nghiệp
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Kinh nghiệm nước ngoài chống ~ S1
/2002,
tr.78-81
(Hoàng
Hưng).
S2/2005, tr.65-71 (Từ Điển)
Nhiệm kỳ chống ~ S9 /2002, tr.11-12
(Nguyễn Đức Lam)
Quốc hội khoá IX và Nghị quyết về chống
~ S5 /2003, tr.13-18 (Nguyễn Như Du)

Thanh tra
~ bộ ngành ĐS2 /2002,
(Trương Khánh Hoàn)

tr.44-49

~ Quốc hội S8 /2001, tr.15-16 (Nguyễn
Sĩ Dũng). Xem: Quốc hội
Cơ quan ~ và xử lý vi phạm hành chính
S2 /1999, tr.19-22 (Nguyễn Dung)
Xem: Hành chính

Thẩm định
~ điều ước quốc tế S12 /2004, tr.21-23
(Đặng Trung Hà). Xem: Điều ước quốc
tế
~ văn bản pháp luật về đầu tư xây dựng

Tra cứu theo từ khoá

S10 /2005, tr.40-41 (Bùi Sĩ Hiển)
Quy trình ~, cơ chế ~, tiến độ ~, giá trị
pháp lý, trách nhiệm của Bộ tư pháp S2
/2002, tr.57-59 (Hoàng Thị Ngân Nguyễn Thị Hạnh). Xem: Quy trình xây
dựng pháp luật
Xem: Thẩm tra

Thẩm phán
Bổ nhiệm, bãi nhiệm ~, đãi ngộ ~ ở
Canada S1 /2001, tr.78-80 (Hoàng Văn
Tú - Trần Văn Thuân)
Đào tạo ~ S10 /2002, tr.7-9 (Đào Xuân
Tiến)
Nâng cao chất lượng ~ theo cấp xét xử, bộ
máy giúp việc Hội đồng ~ Toà án tối cao
S6 /2005, tr.39-41 (Đào Xuân Tiến).
Xem: Toà án, Xét xử
Sự độc lập của ~, năng lực, đạo đức, y
phục của ~ S3 /2003, tr.52-53 (Phạm
Duy Nghĩa), S7/2005, tr.25-27 (Phạm
Quý Tỵ). Xem: Hội thẩm, Luật sư, Tố
tụng hình sự
Thẩm quyền, vai trò ~ với yêu cầu cải
cách tư pháp S9 /2003, tr.32-37
(Nguyễn Minh Tuấn)
Trách nhiệm dân sự của các ~ S4 /2004,
tr.31 (Nguyễn Phú Sơn). Xem: Trách
nhiệm
Xem: Cải cách tư pháp, Toà án

Thẩm quyền
~ ban hành văn bản quy phạm pháp luật
của chủ tịch UBND S5 /2004, tr.76-80
(Đỗ Hoàng Yến), của cơ quan nhà nước
trung ương S5 /2003, tr.19-24 (Nguyễn
Kim Thoa), của HĐND, UBND
S7/2004, tr.32-36 (Hoàng Thị Ngân),
S11/2004, tr.17-21 (Phương Linh).
Xem: Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân
dân, Văn bản quy phạm pháp luật
~ của Chính phủ S4 /2001, tr.13-22
(Nguyễn Đăng Dung). Xem: Chính phủ
~ của Bộ, cơ quan ngang bộ ĐS1 /2002,
tr.35-39 (Hoàng Thị Ngân)
~ của toà án Việt Nam giải quyết các vụ
viêc dân sự có yếu tố nước ngoài S3
/2004, tr.37-43 (Nguyễn Trung Tín).

Xem: Toà án, Tố tụng dân sự
Khái niệm ~, yếu tố cấu thành ~, tính hệ
thống của ~ S8 /2005, tr.40-47,
S9/2005, tr.3-11 (Nguyễn Cửu Việt).
Xem: Cải cách hành chính
Xác định ~ theo vụ việc của toà án S4
/2004, tr.46-49 (Phan Chí Hiếu), ~
kháng nghị S10 /2004, tr.50-52, phân
cấp toà án theo ~ S6 /2005, tr.39-40
(Đào Xuân Tiến). Xem: Toà án, Tố
tụng dân sự

Thẩm tra
~ dự án luật tại Cục pháp chế, Chính phủ
Nhật Bản S4 /2000, tr.75 (Vũ Hữu
Long). Xem: Nhật Bản
~ điều ước quốc tế S12 /2004, tr.23-24
(Đặng Trung Hà). Xem: Điều ước quốc
tế
~ văn bản pháp luật về đầu tư xây dựng
S10 /2005, tr.40-41 (Bùi Sĩ Hiển)
Vai trò ~ dự án luật của thường trực Hội
đồng dân tộc, các uỷ ban của Quốc hội
S4 /2005, tr7-9 (Trần Hồng Nguyên)
Xem: Uỷ ban của Quốc hội

Thất nghiệp
~ và bảo hiểm ~ S12 /2002, tr.61-67 (Lê
Thị Hoài Thu). Xem: Lao động

Thể chế
~ và thành tích S3 /2005, tr.54-57
(Nguyễn Trần Bạt)
~ chính trị - pháp quyền S9 /2005, tr.4653 (Tường Duy Kiên). Xem: Chính trị,
Nhà nước pháp quyền, Pháp quyền
Cải cách ~ S1 /2003, tr.40-45 (Đỗ
Quang Trung)

Thi hành án
~ dân sự, ~ phạt tù ĐS1 /2003, tr.22-23
(Nguyễn Đình Quyền)
~ đối với cơ quan, doanh nghiệp nhà
nước S3 /2003, tr.73-75 (Nguyễn
Quang Thái). Xem: Doanh nghiệp
cơ quan ~ dân sự ĐS1 /2003, tr.83-88
(Nguyễn Quang Thái), tổ chức, cơ chế
~ dân sự ĐS1 /2003, tr.89-96 (Nguyễn
Thanh Thuỷ), S7/2003, tr.13,16
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(Nguyễn Khắc Bộ), thi hành án ~ S5
/2005, tr.14-17 (Hồ Thế Hoè). Xem:
Tố tụng dân sự, Tư pháp

thống pháp luật, Hoa Kỳ, Luật so sánh

Thủ đô
50 năm phát triển kinh tế ~ S10 /2004,
tr.78-81 (Nguyễn Minh Phong Nguyễn Thị Minh Nhã)

Dự thảo Bộ luật ~, mô hình, cơ quan
quản lý ~ S10 /2005, tr.46-52 (Trần
Văn Thuân)

Kỷ niệm 50 năm giải phóng ~ S10 /2004,
tr.3-4 (Xuân Anh)

Hoạt động ~ dân sự S9 /2005, tr.18-22
(Nguyễn Trọng Tân). Xem Toà án,
Thừa phát lại

Pháp lệnh Thủ đô S2 /1999, tr.23-28
(Nguyễn Hoài Nam). Xem: Hà Nội

Đình chỉ ~ S6 /2005, tr.76-78 (Vương
Văn Bép). Xem: Tố tụng hình sự
Pháp chế trong hoạt động ~ dân sự S8
/2003, tr.14-16 (Nguyễn Quang Thái),
S4/2004, tr.58-59 (NCLP). Xem: Pháp
chế

Vị thế của ~, chính sách, pháp luật đối
với ~ S1 /2002, tr.52-54 (Phạm Duy
Nghĩa)

Thủ tướng
~ trong các chính thể S4 /2001, tr.20-21
(Nguyễn Đăng Dung). Xem: Chính phủ,
Chính thể

Đổi mới hệ thống ~ hình sự S8 /2003,
tr.39-43 (Trần Quang Tiệp)

Thị trường

~ và giải quyết khiếu nại, tố cáo S11
/2002, tr.30 (Vũ Thư). Xem: Hành
chính, Khiếu nại tố cáo

~ khoa học công nghệ Việt Nam S8
/2003, tr.17-19 (Nguyễn Minh Phong).
Xem: Công nghệ, Khoa học

Phân biệt văn bản quy phạm pháp luật của
Chính phủ và ~ S6 /2005, tr.19-26
(Nguyễn Phước Thọ). Xem: Văn bản
quy phạm pháp luật

Pháp luật về ~ chứng khoán ở Việt Nam
S11 /2004, tr.38-45 (Lê Thị Thu
Thuỷ). Xem: Chứng khoán

Trách nhiệm cá nhân ~, quan hệ ~ và các
thành viên Chính phủ S1 /2003, tr.4850 (Phạm Tuấn Khải). Xem: Chính
phủ

Phát triển ~ bất động sản thứ cấp S6
/2004, tr.25 (Đặng Đức Đạm). Xem:
Đất đai
Quyết định của DOC coi Việt Nam là nền
kinh tế phi ~ S3 /2003, tr.62-64
(Nguyễn Khánh Ngọc), ~ trong nước, ~
nước ngoài, ~ nông, thuỷ sản (Xem: Tổ
chức thương mại thế giới, Hội nhập
kinh tế, Toàn cầu hoá, Thương mại)
Xem: Kinh tế, Số chuyên đề thương mại
toàn cầu và chính sách vượt qua nghèo
đói ĐS1 /2003

Thoả ước lao động tập thể
Vai trò của ~, ký kết ~, hoàn thiện chế độ
~ S2 /2002, tr.44-47 (Trần Thuý Lâm)
Xem: Lao động, Việc làm

Thông luật
Giải thích luật ở các nước theo hệ thống ~
S5 /2001, tr.70-75 (Nguyễn Thuý Hà).
Xem: Giải thích luật
Hệ thống ~ S6 /2000, tr.26, S5/2001,
tr.64-65 (Ngô Huy Cương). Xem: Hệ
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Thuê tài chính
Phân loại ~, pháp luật Việt Nam về ~ S1
/2001, tr.61 (Lý Quốc Hùng). Xem: Tài
chính

Thuế
~ chống bán phá giá của Hoa Kỳ S8
/2004, tr.71-81 (Nguyễn Thị Thanh
Bình). Xem: Giá, Hoa Kỳ
~ giá trị gia tăng S7 /2000, tr.29-34 (Tào
Hữu Phùng)
~ quan Hoa Kỳ S5 /2002, tr.77 (Trịnh
Hữu Thịnh). Xem: Hoa Kỳ
~ thu nhập cao có thể chống đầu cơ nhà
đất? S2/2004, tr.12-13 (Hồ Ngọc Cẩn)
~ trực thu, ~ gián thu, phân loại ~ ở các
nước S7 /2001, tr.49-54, quản lý ~ theo
chức năng S4 /2005, tr.82-84 (Lê Văn
Chấn)

Tra cứu theo từ khoá

Các chính sách ~, ~ xuất khẩu, ~ nhập
khẩu, miễn ~ ĐS1 /2003, tr.117-120
(Nguyễn Đức Lam). Xem: Nhập khẩu,
Xuất khẩu
Chính sách miễn, giảm ~ thu nhập doanh
nghiệp, trợ cấp tiền nộp ~ cho các nhà đầu
tư ở các địa phương S5 /2004, tr.81-84
(Võ Hồng Cơ). Xem: Chính quyền địa
phương, Chính sách, Đất đai
Dự án Luật ~ sử dụng đất S5 /2001,
tr.47-54 (Đinh Dũng Sỹ). Xem: Dự án
luật, Đất đai
Dự án các luật ~ tại kỳ họp thứ 3 Quốc
hội khoá XI S4 /2003, tr.45-50 (Đinh
Dũng Sỹ), pháp luật ~ S4 /2003, tr.5160 (Lê Thị Thu Thuỷ). Xem Dự án luật,
Pháp luật, Uỷ ban thường vụ Quốc hội

Dũng). Xem: Ngân sách, Tài chính
Trách nhiệm pháp lý về môi trường ở ~
S3 /2004, tr.82 (Trần Thắng Lợi).
Xem: Môi trường, Trách nhiệm

Thuỷ điện Sơn La
Báo cáo thẩm tra dự án Nhà máy ~ S7
/2001, tr.3-6 (UBKH-CN-MT)
UBTV QH khoá XI, phiên họp thứ 3 về ~
S11 /2002, tr.9 (Khánh Vân). Xem:
Uỷ ban thường vụ Quốc hội
Vùng nguyên liệu giấy gắn với ~ S11
/2001, tr.73-77 (Lê Vĩnh Cẩn)
Ý kiến về xây dựng công trình ~ S7
/2001, tr.7 (Đỗ Văn Chiêu)

Thừa kế

Giảm thuế quan và hàng rào phi quan thuế
trong lộ trình hội nhập vào WTO,
ASEAN, AFTA, APEC S4/2000, tr.3443 (Hoàng Phước Hiệp), ĐS2 /2001,
tr.4-6,8,14,16-17 (Phạm Duy Nghĩa Nguyễn Bá Diến - Mai Xuân Bình).
Xem: Điều ước quốc tế, Hội nhập kinh tế,
Thương mại

Chọn luật điều chỉnh ~ theo pháp luật có
yếu tố nước ngoài S7 /2003, tr.67-74
(Đỗ Văn Đại), quy phạm xung đột về ~
S7 /2004, tr.31, S9/2004, tr.38-39
(Nguyễn Trung Tín)

Luật ~ tài sản S5 /2001, tr.41-46 (Tào
Hữu Phùng). Xem: Tài sản

Chế định ~ S11 /2005, tr.41-45 (Nguyễn
Văn Mạnh)

Phá sản và nợ ~ S5 /2003, tr.51-55 (Hà
Thị Thanh Bình)

Thời hiệu khởi kiện của ~ S9 /2004,
tr.40-51 (Lê Minh Hùng)

Pháp luật ~ chống chuyển giá của Trung
Quốc S7 /2004, tr.60-68 (Nguyễn Tấn
Phát). Xem: Giá, Trung Quốc

Xem: Dân sự

Tính ~ theo Hiệp định GATT S4 /2001,
tr.42 (Đặng Ngọc Huy). Xem: Hải quan
Tránh ~, trốn ~ S6 /2000, tr.37 (Phạm
Duy Nghĩa)

Thuỵ Điển
Lập pháp tại ~ S1 /1999, tr.64 (Ngô Đức
Mạnh) Xem: Lập pháp, Quy trình xây
dựng pháp luật
Mô hình quản lý cạnh tranh của ~ S1
/2004, tr.35 (Dương Đăng Huệ Nguyễn Hữu Huyên). Xem: Cạnh tranh
Quy trình ngân sách Quốc hội ~ S6
/2003, tr.37 (Nguyễn Chí Dũng), kiểm
tra, giám sát tài chính, kiểm toán công
S8 /2003, tr.31-32 (Nguyễn Chí

Quy định chung về ~, ~ theo thế vị, ~
theo di chúc S1,2/2002, tr.53-58
(Nguyễn Văn Mạnh)

Thừa phát lại
S8/2000, tr.50-57 (Nguyễn Đức
Chính), S4/2002, tr.17-19 (Phan
Thông Anh)
Nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm ~ ĐS1
/2003, tr.101-109 (Nguyễn Đức
Chính). Xem: Điều tra, Kiểm sát

Thương mại
~ kèm nhân quyền S10 /2001, tr.5,8-9
(Minh Đức) Xem: Hiệp định Thương
mại Việt - Mỹ
~ và môi trường S8 /2005, tr.48-53
(Nguyễn Hồng Thao). Xem: Môi
trường, WTO
~ quốc tế (~ hàng hoá, ~ dịch vụ, đầu tư
quốc tế, sở hữa trí tuệ, minh bạch hoá các
chính sách và pháp luật ~, giải quyết tranh
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chấp ~) ĐS2 /2001, tr.60-78 (Hoàng
Phước Hiệp). Xem: Điều ước quốc tế,
Hệ thống pháp luật, Hiệp định ~Việt - Mỹ,
Tranh chấp

(Dương Anh Sơn)

~ quốc tế, tranh chấp ~ quốc tế ĐS2
/2001, tr.79-89, giải quyết tranh chấp ~
quốc tế ĐS1 /2003, tr.49-57, điều ước
quốc tế về ~ trong pháp luật Hoa Kỳ S12
/2004, tr.60-70 (Nguyễn Khánh Ngọc).
Xem: Điều ước quốc tế, Tranh chấp

Những vấn đề của ~ quốc tế ĐS2 /2001,
tr.3-9 (Phạm Duy Nghĩa), Xem: Hội
nhập kinh tế

~ quốc tế, sửa đổi Luật ~ Việt Nam ĐS2
/2001, tr.9-15,21-24 (Nguyễn Bá Diến,
Mai Xuân Bình). Xem: Điều ước quốc
tế, Hội nhập kinh tế, Quan hệ quốc tế
~ toàn cầu và chính sách vượt qua đói
nghèo S4 /2003, tr.5-11 (Lâm Nguyên
- Minh Đức), chênh lệch giàu nghèo với
quá trình hội nhập ~ toàn cầu S4 /2003,
tr.67-71 (Nguyễn Trần Bạt). Xem:
Toàn cầu hoá, WTO
Cạnh tranh và kiểm soát độc quyền S5
/2001, tr.31-36 (Phạm Duy Nghĩa).
Xem: Cạnh tranh, Độc quyền, Kinh
doanh, Pháp luật
Chế định thương nhân trong luật ~ S8
/2004, tr.42-46 (Lê Hoàng Oanh)
Đàm phán ~, rào cản ~ ĐS1 /2003, tr.7375 (Liên Phương)
Điều chỉnh cạnh tranh ~ ở Thái Lan S5
/2001, tr.76-79 (Trần Văn Thuân).
Xem: Cạnh tranh, Thái Lan
Giải quyết tranh chấp kinh tế - thương
mại S8 /2000 và S1 /2001, tr.12-21
(Nguyễn Văn Quyền - Ngô Minh Tuấn).
Xem: Kinh tế, Tranh chấp
Giảm thuế quan và hàng rào phi quan thuế
trong lộ trình gia nhập WTO S4 /2000
tr.34-43 (Hoàng Phước Hiệp). Xem:
Hội nhập kinh tế, Thuế, Tổ chức thương
mại thế giới, Toàn cầu hoá
Hành vi ~ S1 /2002, tr.40-47 (Ngô Huy
Cương)
Học thuyết về pháp nhân S1 /2001, tr.54
(Ngô Huy Cương). Xem: Pháp nhân
Luật ~: khái niệm và phương pháp điều
chỉnh S3 /2000, tr.25-34, chức năng,
hình thành và phát triển S4 /2000, tr.44
(Ngô Huy Cương), S6/2004, tr.39-43
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Nguyên tắc ~ quốc tế S6 /2002, tr.49-59
(Phan Huy Hồng) Xem Hiệp định thương
mại Việt - Mỹ

Phân biệt đối xử về điều kiện ~ trong
pháp luật cạnh tranh S6 /2005, tr.56-65
(Nguyễn Ngọc Sơn). Xem: Cạnh tranh
Quan hệ dân sự - thương mại có yếu tố
nước ngoài S2 /1999, tr.15-18 (Hoa
Hữu Long). Xem: Nhà nước
Tự do hoá ~ S4 /2000 tr.15 (Hoa Hữu
Long - Bạch Quốc An)

Thương mại điện tử
Công nghệ thông tin và ~, hình thức ~,
những vấn đề pháp lý của thương mại
điện tử S1 /1999, tr.49 (Vũ Hải Anh)
Pháp luật hoá giao dịch ~ S2 /2005,
tr.13-16 (Trọng Bảo)
Dự thảo pháp lệnh ~, chữ ký điện tử, chữ
ký số, chứng thực điện tử S10 /2003,
tr.55-62 (Vũ Thái Hà)
Xây dựng pháp luật ~ S3 /2001, tr.68-74
(Lưu Hoàng Hà), S1/2004, tr.68-69
(Nguyễn Bá Diến). Xem: Xây dựng
pháp luật
Xem: Công nghệ, Thương mại

Toà án
~ công nhận và cho thi hành quyết định
của Trọng tài S7 /2001, tr.42 (Nguyễn
Trung Tín), quan hệ trong tài - ~
S6/2003, tr.63-67 (Nguyễn Tiến Vinh).
Xem Trọng tài
~ đặc biệt S7 /2003, tr.43 (Đào Xuân
Tiến)
~ hành chính Pháp S8 /2000, tr.79-84
(Mai Xuân Bình). Xem: CH Pháp
~ hành chính ở Việt Nam S7 /2001,
tr.37-40 (Trương Khánh Hoàn), ~
hành chính với xử lý vi phạm hành chính
S8 /2002, tr.38 (Đỗ Hoàng Yến)
~ hiến pháp ở CHLB Đức S11~ /2004,
tr.69-76 (Nguyễn Như Phát). Xem:
CHLB Đức, Hiến pháp

Tra cứu theo từ khoá

~ hình sự quốc tế S5 /2002 (Nguyễn Thị
Phương Hoa). Xem: Hình sự, Luật quốc
tế
~ khu vực ĐS1 /2003, tr.51-57 (Lê Thị
Nga)
~ kinh tế S8 /2000, tr.58-60 (Phạm Duy
Nghĩa). Xem: Tố tụng kinh tế
~ nhân dân tối cao: cấp toà xét lại bản án,
quyết định đã có hiệu lực pháp luật S6
/2005, tr.34-41 (Đào Xuân Tiến)
~ ở Canada, S1/2001, tr.77-82 (Hoàng
Văn Tú - Trần Văn Thuân)
~ ở Úc S3/2000, tr.69-79 (Hoàng Văn
Tú - Nguyễn Trường Giang)
~ thương mại CH Pháp S3 /2001, tr.7882 (Mai Xuân Bình). Xem: CH Pháp,
Thương mại
~ trong số các cơ quan tư pháp S5 /2000,
tr.10-14 (Phạm Hồng Hải). Xem: Tư
pháp
~ trọng tài kinh tế ở CHLB Nga S1
/2001, tr.68-76 (Nguyễn Đức Lam)

/2003, tr.15-17 (Nguyễn Đình Quyền),
~ xét xử độc lập ĐS1 /2003, tr.26
(Hoàng Hùng Hải), ĐS1 /2003, tr.4350 (Bùi Ngọc Sơn), S1/2003, tr.34-39
(Trần Văn Tú). Xem: Thẩm quyền, Xét
xử
Nguyên tắc hai cấp xét xử và tổ chức ~
các cấp S10 /2004, tr.53-58 (Trần Văn
Độ). Xem: Xét xử
Nơi doanh nhân tìm đến công lý, ~ dân sự
và thương sự S3 /2003, tr.45-51 (Phạm
Duy Nghĩa)
Quốc hội với ~ trên phương diện bảo vệ
quyền công dân S10 /2004, tr.10-15
(Trần Thanh Hương). Xem: Quốc hội,
Quyền con người
Sửa đổi Hiến pháp về ~ S9 /2001, tr.2632 (Phạm Hồng Hải). Xem: Hiến pháp
Thẩm quyền của ~ Việt Nam giải quyết
các vụ viêc dân sự có yếu tố nước ngoài
S3 /2004, tr.37-43 (Nguyễn Trung
Tín). Xem: Thẩm quyền, Tố tụng dân sự

~ và thẩm phán ở Canada S1 /2001,
tr.77-81 (Hoàng Văn Tú - Trần Văn
Thuân)

Thẩm quyền của ~ trong việc giải quyết
tranh chấp kinh tế S2 /2004, tr.46-51
(Lê Thị Thu Thuỷ). Xem Kinh tế, Tranh
chấp

~ và giải quyết khiếu nại, tố cáo S11
/2002, tr.31-34 (Vũ Thư). Xem: Hành
chính, Khiếu nại tố cáo

Thi hành bản án và quyết định của ~ S4
/2004, tr.58-59 (NCLP). Xem: Tố tụng
dân sự

Án lệ và hệ thống ~ nước Anh S2 /2003,
tr.71-75 (Nguyễn Văn Nam). Xem:
Anh, Án lệ

Thủ tục khởi kiện trước ~ yêu cầu công
nhận đình công hợp pháp hoặc bất hợp
pháp S5 /2004, tr.42-43 (Trần Thu
Thuỷ). Xem: Đình công

Cải cách ~ S8 /2000, tr.13 (Ngô Huy
Cương). Xem: Cải cách pháp luật, Hệ
thống pháp luật
Cải cách ~ ở cấp TW, toà hiến pháp S4
/2002, tr.23-27 (Lê Cảm). Xem: Cải
cách tư pháp, Tư pháp
Công nhận bản án, quyết định dân sự của
~ nước ngoài và nguyên tắc có đi có lại
S8 /2004, tr.57-63 (Dư Ngọc Bích).
Xem: Tố tụng dân sự
Đổi mới ~ S7 /2005, tr.22-27 (Phạm
Quý Tỵ)
Luật tổ chức ~ năm 2002 S7 /2003, tr.33
(Vũ Văn Nhiêm)
Mô hình tổ chức, thẩm quyền ~ ĐS1

Thư ký ~ phải là một nghề S5 /2004,
tr.13-15 (Xuân Anh - Hồ Thế Hoè)
Vai trò của ~ trong quá trình giải quyết
phá sản S4 /2004, tr.66-67 (Dương
Đăng Huệ - Cao Đăng Vinh). Xem: Phá
sản
Xác định thẩm quyền theo vụ việc của ~
S4 /2004, tr.46-49 (Phan Chí Hiếu)
Yêu cầu đổi mới ~, chất lượng xét xử ~,
toà hiến pháp, quản lý ~ S3 /2002, tr.78,10 (Khánh Linh), thẩm phán, phúc
thẩm, quản lý ~ S3 /2002, tr.21-26
(Nguyễn Hoài Nam)

Toàn cầu hoá
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~ và hội nhập của các nước đang phát
triển, những thuộc tính cơ bản của ~, hệ
qủa của ~ ĐS1 /2003, tr.16-25 (Lê
Doãn Tá)
Luật môi trường trong bối cảnh ~ S12
/2003, tr.46-52 (Vũ Thu Hạnh). Xem:
Môi trường
Những thách thức của ~, ~ và vấn đề
nghèo đói S4 /2003, tr.67-71 (Nguyễn
Trần Bạt)
Tác động của ~ với lao động, việc làm
ĐS1 /2003, tr.126-130 (Nguyễn Hữu
Chí). Xem: Lao động, Việc làm
Tính hai mặt của ~, ~ với nâng cao sức
cạnh tranh nền kinh tế ĐS1 /2003, tr.3541 (Hoàng Thu Hoà). Xem: Hội nhập
kinh tế
Vấn đề pháp lý của quá trình ~ S1
/2003, tr.65-75 (Lê Minh Thông).
Xem: Pháp luật
Xem: Hội nhập kinh tế, Thương mại, Tổ
chức thương mại thế giới,
Xem: Số chuyên đề thương mại toàn cầu
và chính sách vượt qua nghèo đói ĐS1
/2003

Tôn giáo
Giáo hội Công giáo Việt Nam, đoàn kết
dân tộc và ~, pháp lệnh và nghị định về ~
S7 /2003, tr.6-9 (Nguyễn Tấn Khoá)

Tổ chức phi chính phủ
Huy động nguồn tài chính từ ~, viện trợ
phi chính phủ S7 /2003, tr.75-80
(Nguyễn Thị Mỹ Tiên)

Tổ chức tín dụng
~ (ngân hàng) xử lý tài sản thế chấp S3
/2001, tr.61-64 (Nguyễn Văn Phương).
Xem: Áp dụng luật, Đất đai, Tài sản
Bảo đảm tiền vay ~ S3 /2002, tr.48 (Lê
Thị Thu Thuỷ - Nguyễn Anh Sơn).
Xem: Ngân hàng, Vốn
Chính sách đối với các ~, loại hình ~ S4
/2004, tr.70-75 (Nguyễn Anh Sơn - Lê
Thị Thu Thuỷ). Xem: Chính sách

Tổ chức thương mại thế giới - WTO
Cơ chế giải quyết tranh chấp thương mại
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của ~ ĐS1 /2003, tr.54-55 (Nguyễn
Khánh Ngọc). Xem: Thương mại,
Tranh chấp
Điều kiện gia nhập ~ S3 /2005, tr.72-77
(Nguyễn Xuân Tế - Trần Thị Thuỳ
Dương)
Kinh nghiệm của Trung Quốc hoàn thiện
pháp luật đáp ứng các yêu cầu của ~ S5
/2004, tr.69-75, S6/2004, tr.74-82
(Nguyễn Khánh Ngọc). Xem: Trung
Quốc
Kinh nghiệm thi hành Hiệp định của ~
S3 /2005, tr.62-71 (Nguyễn Khánh
Ngọc)
Hội nghị liên nghị viện về ~ S4 /2003,
tr.76-79 (Phan Hà). Xem: Liên nghị
viện
Mục tiêu, chức năng, nguyên tắc hoạt
động của ~, các nền kinh tế đang phát
triển và việc tham gia ~, điều chỉnh chính
sách khi tham gia ~ ĐS1 /2003, tr.26-34
(Đỗ Đức Định), S2/2003, tr.61-65
(Mai Phương Hoa). Xem: Hội nhập
kinh tế, Toàn cầu hoá
Xem: Số chuyên đề thương mại toàn cầu
và chính sách vượt qua nghèo đói ĐS1
/2003

Tổng thống
~ trong các chính thể S4 /2001, tr.19-21
(Nguyễn Đăng Dung)
~ với dân S1 /2002, tr.18. (Khánh An).
Xem: CHLB Nga
Mô hình ~, vị trí của ~ S7 /2000, tr.7578 (Hoàng Thị Ngân)
Quyền phủ quyết của ~ đối với các đạo
luật hoặc quyết định của Quốc hội, sáng
quyền lập pháp của ~ Hoa Kỳ S12 /2005
(Nguyễn Quốc Văn). Xem: Hoa Kỳ,
Quốc hội, Quyền lực, Tổng thống

Tố tụng dân sự
~ có yếu tố nước ngoài S10 /2003, tr.4954 (Nguyễn Ngọc Khánh)
Bộ luật ~ cần thể hiện tinh thần ~ S4
/2004, tr.24-31 (Nguyễn Phú Sơn),
bước tiến trong quá trình cải cách tư
pháp S6 /2004, tr.9-13 (Xuân Anh)
Xem: Cải cách tư pháp

Tra cứu theo từ khoá

Đối tượng, phạm vi điều chỉnh, các
nguyên tắc của bộ luật ~ Việt Nam S11
/2003, tr.47-53 (Hà Thị Mai Hiên), cơ
quan tiến hành ~, vai trò của viện kiểm
sát, thẩm quyền của toà án S11 /2003,
tr.54-58 (Thu Dung), S12/2003, tr.813 (Minh Đức), S4/2004, tr.21-23
(Đào Xuân Tiến), S4/2004, tr.32-35
(Đinh Thị Mai Phương), S4/2004,
tr.46-49 (Phan Chí Hiếu), S4/2004,
tr.50-59 (NCLP)
Hoà giải trong ~ ĐS1 /2003, tr.122-127
(Phạm Hữu Nghị). Xem: Toà án
Nguyên tắc có đi có lại S8 /2004, tr.5763 (Dư Ngọc Bích)
Phạm vi điều chỉnh của bộ luật ~ S5
/2003, tr.32-37 (Nguyễn Ngọc Khánh)
Thẩm quyền của toà án Việt Nam giải
quyết các vụ viêc dân sự có yếu tố nước
ngoài S3 /2004, tr.37-43 (Nguyễn
Trung Tín), S4/2004, tr.41-45 (Đặng
Hoàng Oanh). Xem: Thẩm quyền, Toà
án
Thủ tục giám đốc thẩm trong dự thảo Bộ
luật ~ S3 /2004, tr.44-48 (Hoàng Văn
Minh).
Xem: Dân sự

Tố tụng hình sự
Chế định luật sư ~ trong tố tụng hình sự
S11 /2004, tr.46-49 (Tạ Thị Minh Lý Đỗ Xuân Lân).
Chứng cứ trong ~S6 /2005, tr.42-47
(Nguyễn Văn Du). Xem: Chứng cứ
Công tố trong ~ S7 /2000, tr.11-17 (Lê
Hữu Thể). Xem: Công tố
Dân chủ hoá ~, người bào chữa, tranh
tụng, các cơ quan ~ S1 /1999, tr.41
(Phạm Hồng Hải), quyền tố tụng cho
người bào chữa S10 /2003, tr.17 (NCLP)
Xem: Hình sự
Hoàn thiện pháp luật ~ Việt Nam trên
bình diện quốc tế ĐS2 /2001, tr.25-35
(Phạm Hồng Hải). Xem: Hội nhập kinh
tế, Hệ thống pháp luật, Tương trợ tư
pháp, Xung đột pháp luật
Kỹ thuật xây dựng Bộ luật ~ S2 /2001,
tr.14-19 (Phạm Hồng Hải)

Oan và sai trong ~ S2 /2003, tr.54-60
(Nguyễn Ngọc Chí - Đào Thị Hà),
minh oan trong ~ S5/2003, tr.56-61
(Nguyễn Ngọc Chí - Đào Thị Hà).
Xem: Oan sai
Quyền và nghĩa vụ của người tham gia ~
S7 /2003, tr.51-57 (Đinh Văn Quế)
Sửa đổi Luật ~, giai đoạn, nguyên tắc của
~ S2 /2001, tr.14-19 (Phạm Hồng Hải)
Thủ tục rút gọn S3 /2001, tr.52-56
(Nguyễn Quốc Việt)
Tranh tụng trong ~ Việt Nam ĐS1 /2003,
tr.117-121 (Đỗ Văn Đương), tranh tụng
tại phiên toà hình sự S7 /2003, tr.58-66
(Trinh Tiến Việt), S9/2003, tr.61-67
(Nguyễn Thị Bắc). Xem: Hội thẩm,
Luật sư, Thẩm phán
~ tranh tụng, ~ thẩm cứu, quyền im lặng
của bị cáo, tr.50-60 (Trần Đại Thắng).
Xem: Tố tụng dân sự, Tố tụng kinh tế,
Toà án

Tố tụng kinh tế
~ và tố tụng dân sự S8 /2000, tr.58-64
(Phạm Duy Nghĩa). Xem: Toà án, Tố
tụng dân sự

Tội phạm
~ kinh doanh trái phép S6 /2002,
tr.66-72 (Trần Mạnh Đạt) Xem: Hình
sự, Kinh doanh
~ về môi trường S4 /2001, tr.75-78 (Võ
Văn Tuyển). Xem: Hình sự, Môi trường
Người ngoại tỉnh di cư vào Hà Nội và vấn
đề ~ S10 /2003, tr.81-84 (Nguyễn An).
Xem: Tội phạm

Tư nhân
Viện nghiên cứu ~ S1 /2004, tr.16-23
(NCLP)

Tư pháp
~ độc lập ĐS1 /2001, tr.101-103
(Nguyễn Thị Hạnh)
~ quốc tế S3 /2005, tr.78-82 (Nguyễn
Quang Hưng). Xem Dân sự
~ quốc tế và dẫn chiếu trong lĩnh vực hợp
đồng S10 /2003, tr.64-71 (Đỗ Văn
Đại). Xem: Hợp đồng
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~ trong Nhà nước pháp quyền S10 /2002,
tr.30-36 (Nguyễn Mạnh Cường). Xem:
Nhà nước pháp quyền
~ trong xã hội phong kiến Trung Quốc S6
/2000, tr.78 (Phạm Quốc Hùng) Xem:
Trung Quốc

triển của ~ ở Việt Nam S10 /2003, tr.2328 (Vũ Thư). Xem: Tư pháp, Hành
chính

Tư vấn pháp lý
~ cho các doanh nghiệp S5 /2001, tr.3740 (Nguyễn Tiến Lập). Xem: Doanh
nghiệp

~ trong các chính thể S4 /2002, tr.31-37
(Bùi Ngọc Sơn) Xem: Cải cách, Chính
thể, Tư pháp

Cố vấn pháp lý của Chính phủ, mô hình
tư vấn, tổ chức thuê tư vấn ĐS1 /2003,
tr.96-100 (Nguyễn Trần Bạt).

~ trong lịch sử, các mô hình ~ S10
/2002, tr.23-24,26-28 (Nguyễn Đăng
Dung)
Bổ trợ ~ S3 /2003, tr.53 (Phạm Duy
Nghĩa), ĐS1 /2003, tr.23 (Nguyễn
Đình Quyền)
Các cơ quan ~ ở Malaisia S1 /2002,
tr.72-77 (Hoàng Văn Tú - Trần Văn
Thuân) Xem: Malaisia
Cải cách ~ S4 /2002, tr.22 (Lê Cảm),
S1/2004, tr.54-59 (Phan Trung Lý)
Xem: Cải cách tư pháp, Tương trợ tư
pháp, Toà án
Cơ quan ~ S5 /2000, tr.10-14 (Phạm
Hồng Hải). Xem: Toà án
Giám định ~ S2 /2004, tr.57-63 (Dương
Ngọc Ngưu). Xem: Giám định
Giám sát ~ hiến pháp S10 /2005, tr.9-13
(Tào Thị Quyên). Xem: Hiến pháp
Khái niệm ~ S3 /2001 (Nguyễn Như
Phát). S6/2005, tr.70-72 (Đặng Thị
Thu Thảo). Xem Dân sự, Luật quốc tế,
Pháp luật
Nền ~ độc lập ĐS1 /2003, tr.136-138
(Phạm Trọng Nghĩa), ngành ~ ở Hoa
Kỳ S12 /2005 (Nguyễn Quốc Văn).
Xem: Hoa Kỳ
Quy phạm áp dụng bắt buộc trong ~ quốc
tế S1 /2004, tr.51-53 (Đỗ Văn Đại).
Xem: Xung đột pháp luật
Quyền giám sát của Quốc hội đối với hoạt
động ~ S6 /2000, tr.4 (Nguyễn Đình
Quyền), đối với cơ quan ~, Uỷ ban ~ ĐS1
/2003, tr.33-42 (Phạm Văn Hùng),
S2/2003, tr.10-13 (Khánh Linh).
Xem: Giám sát, Quốc hội

Tư pháp hành chính
Khái quát về ~, sự hình thành và phát
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Dịch vụ pháp lý ở Việt Nam trước thềm
WTO S2 /2004, tr.2-4 (Đào Xuân
Tiến)
Xem: Luật sư

Tự do
~ và pháp luật S9 /2004, tr.13-16
(Nguyễn Thanh Bình). Xem : Pháp luật
Pháp luật là biện chứng của ~ S1 /2005,
tr.88-90 (Nguyễn Trần Bạt). Xem :
Pháp luật
Triết lý ~ của Trang Tử, ~ và pháp luật S7
/2004, tr.44-51 (Bùi Ngọc Sơn). Xem:
Bình đẳng, Pháp luật

Tương trợ tư pháp
~ về hình sự S3 /2000, tr.19-24 (Nguyễn
Quốc Việt)
~ về dân sự, pháp lệnh về ~ S12 /2002,
tr.55-60 (Đỗ Trung Hà)
Danh sách các nước ký hiệp định ~ với
Việt Nam S5 /2001, tr.63 (NCLP)
Nhu cầu ~, ~ trên bình diện chính sách, ~
trên bình diện tổ chức, ~ và hiệu lực
không gian ĐS2 /2001, tr.26-28 (Phạm
Hồng Hải). Xem: Hệ thống pháp luật,
Hình sự, Tố tụng

Tranh chấp
Cơ chế giải quyết ~ theo Hiệp định
thương mại Việt - Mỹ, ~ trong các lĩnh
vực thương mại quốc tế, các nguyên tắc
giải quyết ~ ĐS2 /2001, tr.79-89
(Nguyễn Khánh Ngọc). Xem: Hệ thống
pháp luật, Hiệp định thương mại Việt Mỹ
Đình công là đỉnh cao của ~ lao động tập
thể S9 /2004, tr.9-12 (Xuân Anh).

Tra cứu theo từ khoá

Xem: Đình công, Lao động

phạm

Giải quyết ~ kinh tế - thương mại S8
/2000 và S1 /2001, tr.12-21 (Nguyễn
Văn Quyền - Ngô Minh Tuấn),
S11/2002, tr.66-68 (Đào Văn Hội), cơ
chế giải quyết ~ thương mại quốc tế ĐS1
/2003, tr.54-55 (Nguyễn Khánh Ngọc)

~ hình sự, năng lực ~ hình sự ĐS1 /2003,
tr.24-25 (Hoàng Hùng Hải). Xem:
Quyền con người

Giải quyết ~ lao động và đình công S4
/2004, tr.36-40 (Nguyễn Thị Kim
Phụng), S5/2004, tr.36-42 (Trần Thu
Thuỷ). Xem: Đình công, Lao động

~ pháp lý và ~ Hiến pháp S2 /2001,
tr.46-50 (Hoàng Thị Ngân), ~ hiến
pháp của một số chủ thể S4 /2003, tr.2127 (Bùi Ngọc Sơn), ~ pháp lý của công
chức hiện hành S2 /2005, tr.28-30
(Thái Vĩnh Thắng). Xem: Công chức,
Hiến pháp

Hỗ trợ doanh nghiệp trong các vụ kiện
bán phá giá S2 /2004, tr.72-76 (Trương
Mạnh Hùng). Xem: Doanh nghiệp

~ pháp lý về môi trường ở một số nước
S3 /2004, tr.78-83 (Trần Thắng Lợi).
Xem: Môi trường

Thẩm quyền của toà án trong việc giải
quyết ~ kinh tế S2 /2004, tr.46-51 (Lê
Thị Thu Thuỷ). Xem: Kinh tế, Toà án

Chất vấn làm rõ ~ S6 /2003, tr.15-18
(NCLP), ~ chính trị S2 /2005, tr.7
(Nguyễn Đăng Dung). Xem: Chất vấn,
Chính trị

Vai trò của vận động hành lang trong giải
quyết các ~ thương mại S8 /2004, tr.8081 (Nguyễn Thị Thanh Bình). Xem:
Vận động hành lang
Vụ kiện cá basa nhìn từ góc độ pháp lý S3
/2003, tr.59-66 (Nguyễn Khánh Ngọc)
Xem: Kinh tế, Thương mại

Trách nhiệm
~ chính trị S6 /2004, tr.3-7 (Minh Đức).
Xem: Chính trị
~ của Chính phủ trước Quốc hội S11
/2001, tr.16-19 (NCLP), S5/2000,
tr.81 (Mai Xuân Bình), S12/2002,
tr.5-9 (Khánh Vân) Xem: Chất vấn,
Giám sát, Chính phủ, Quốc hội
~ của đại biểu dân cử trong việc giải
quyết khiếu nại, tố cáo S2 /2005, tr.3337 (Đào Xuân Tiến). Xem: Đại biểu
Quốc hội, Khiếu nại tố cáo
~ dân sự của các thẩm phán S4 /2004,
tr.31 (Nguyễn Phú Sơn). Xem: Thẩm
phán
~ do vi phạm hợp đồng S3 /2005, tr.4447 (Dương Anh Sơn). Xem: Dân sự,
Thương mại
~ giải trình, ~ đảm đương trong chính phủ
Canada S8 /2003, tr.78-84 (C.E.S.
FRANKS). Xem: Canada
~ hình sự S6 /2002, tr.66 (Trần Mạnh
Đạt). Xem: Hình sự, Kinh doanh, Tội

Trẻ em
Pháp luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục ~
S3 /2004, tr.58-65 (Hoàng Đức
Thắng), S6/2005, tr.27-33 (Hoàng Thị
Kim Quế). Xem: Hệ thống pháp luật
Quyền ~ S5 /2001, tr.59-60 (Hoa Hữu
Long - Nguyễn Hữu Huyên). S2/2005,
tr.41-44 (Trương Thị Mai)
Xác lập quốc tịch của trẻ sơ sinh S11
/2005, tr.32-35 (Cao Nhất Linh)
Xem: Phụ nữ, Quyền con người

Trọng tài
Công nhận và thi hành quyết định của ~
kinh tế ở các nước S7 /2001, tr.41-48
(Nguyễn Trung Tín), S5/2003, tr.7076 (Đặng Trung Hà), S4/2004, tr.4145 (Đặng Hoàng Oanh). Xem: Toà án
Pháp luật trọng tài LB Đức S8 /2000,
tr.72-78 (Nguyễn Am Hiểu). Xem:
CHLB Đức
Pháp lệnh ~ thương mại, quan hệ ~ - toà
án S4 /2003, tr.61-66 (Trần Hữu
Huỳnh), thẩm quyền của ~, thoả thuận
~, trung tâm ~ S6 /2003, tr.58-67
(Dương Đăng Huệ). Xem: Thương Mại,
Toà án
Toà án trọng tài kinh tế ở CHLB Nga S1
/2001, tr.68-76 (Nguyễn Đức Lam).
Xem: Kinh tế

Nghiên cứu Lập pháp (1999-2005) T1/2006

55

/2005, tr.68-71 (Từ Điển). Xem: Tham
nhũng

Trợ cấp
~ nhà nước ở các nước đang phát triển,
các biện pháp ~, ~ sản phẩm nông
nghiệp, hiệp định nông nghiệp ĐS1
/2003, tr.58-69 (Nguyễn Tiến Vinh).
Xem: Toàn cầu hoá, Tổ chức thương
mại thế giới

Luật thống kê ~ và Hàn Quốc S5 /2003,
tr.77-84 (Phan Thanh Hà)
Luật Bồi thường nhà nước của ~ S7
/2005, tr.56-60 (Nguyễn Văn Cương).
Xem: Nhà nước

Trợ giúp pháp lý

Pháp luật tài sản ~ S11 /2002, tr.47-51
(Phạm Duy Nghĩa). Xem: Pháp luật,
Tài sản

Chế định luật sư ~ trong tố tụng hình sự
S11 /2004, tr.46-49 (Tạ Thị Minh Lý Đỗ Xuân Lân). Xem: Luật sư, Tố tụng
hình sự

Pháp luật thuế chống chuyển giá của ~ S7
/2004, tr.60-68 (Nguyễn Tấn Phát).
Xem: Giá, Thuế

Luật sư nhà nước làm ~ S10 /2005,
tr.53-56 (Minh Ngọc). Xem: Luật sư

Quốc hội ~ bế mạc kỳ họp thứ nhất, khoá
X S3 /2003, tr.83-84 (Phan Hà)

Phạm vi điều chỉnh của Pháp lệnh trợ
giúp pháp lý S11 /2004, tr.50-52
(Phạm Văn Tùng)

Quyền sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài
ở ~ S10 /2004, tr.68 (Phạm Thị
Phượng). Xem: Đầu tư, Sở hữu

Trung Quốc

Thuyết pháp trị của ~ S2 /2002, tr.65
(Đỗ Đức Minh). Xem: Nhà nước pháp
trị, Pháp trị

~ hoàn thiện pháp luật đáp ứng yêu cầu
của WTO S5 /2004, tr.69-75, S6/2004,
tr.74-82 (Nguyễn Khánh Ngọc). Xem:
Tổ chức thương mại thế giới
BLHS ~ về các tội phạm môi trường S4
/2001, tr.75-78 (Võ Văn Tuyển). Xem:
Hình sự, Môi trường, Tội phạm

Tố tụng xét xử, thi hành án ở ~ S6 /2000,
tr.78-83 (Phạm Quốc Hùng). Xem: Thi
hành án

Truyền thông

Cải cách hành chính ở ~ ĐS1 /2002,
tr.113 (Phạm Sỹ Thành). Xem: Hành
chính

Báo chí với hoạt động của Quốc hội S8
/2004, tr.11-14 (Vân Đào)
Đại lý internet và đại lý dịch vụ viễn
thông S12 /2004, tr.18-20 (Trần Hoài
Văn)

Cải cách thủ tục hải quan ở ~ S4 /2001,
tr.79-80 (Trần Hồng Nguyên). Xem:
Hải quan

Internet - kênh tiếp cận pháp luật S2
/2005, tr.10-12 (Đặng Thị Thu Thảo)

Cải cách Luật dân sự ở Trung quốc S9
/2001, tr.77 (Nguyễn Thị Xuân Sơn)
Dân chủ ở ~ S5 /2000, tr.77-80 (Trần
Lê Anh). Xem: Dân chủ
Giáo dục phổ thông ngoài công lập ở ~ S4
/2005, tr.79-80 (Mạc Văn Trang - Đỗ
Thị Bình). Xem: Giáo dục

Nhận thức thế giới trong thời đại thông tin
S6 /2004, tr.58-62 (Nguyễn Trần Bạt)

Trưng cầu dân ý
~ - hình thức dân chủ S2 /2002, tr.17
(Nguyễn Cửu Việt)
~ - một kênh làm sáng tỏ lợi ích xã hội
S11 /2002, tr.25 (Võ Khánh Vinh)

Hiến pháp 1982 của ~, cải cách Hiến pháp
và pháp luật ở ~ S8 /2001, tr.76,
S9/2001 tr.77 (Nguyễn Thị Xuân Sơn),
ĐS1 /2001, tr.125-134 (Nguyễn Chí
Dũng). Xem: Cải cách, Hiến pháp

Chế định ~ S8 /2005, tr.11-16, ~ ở Liên
Xô và Liên bang Nga S9 /2005, tr.54-59
(Đinh Ngọc Vượng). Xem: CHLB Nga

U

Kiểm tra, xét duyệt ngân sách ở ~ S1
/2001, tr.82 (Trần Lê Anh)
Kinh nghiệm chống tham nhũng ở ~ S2
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Tra cứu theo từ khoá

Hiến pháp ~ ĐS1 /2001, tr.138 (Hoàng
Văn Tú). Xem: Hiến pháp
Toà án ở ~ S3 /2000, tr.69-79 (Hoàng
Văn Tú - Nguyễn Trường Giang). Xem:
Toà án

Uỷ ban của Quốc hội
~ khoá X S6 /2002, tr.7 (Khánh Linh)
Báo cáo thẩm tra của ~ S7 /2002, tr.3441 (Nguyễn Quang Minh)
Chức năng, nhiệm vụ của ~ S10 /2001,
tr.31- 40 (Nguyễn Thị Dung)
Giám sát của các cơ quan của Quốc hội
S3 /2003, tr.32-34 (Trần Ngọc Đường)
Hội đồng dân tộc và các ~ thực hiện
quyền sáng kiến pháp luật và trình dự án
luật S10 /2004, tr.23-27 (Trần Việt
Hùng - Vũ Minh Mão - Vũ Đào Hùng).
Xem: Sáng kiến lập pháp
Phỏng vấn Chủ nhiệm Uỷ ban pháp luật
S1 /2005, tr.8-11 (NCLP)
Tổ chức và hoạt động của ~ S11 /2001,
tr.27-36 (Nguyễn Quang Minh),
S11/2001, tr.46-52 (Bùi Ngọc Thanh),
Uỷ ban các vấn đề xã hội S12 /2005
(Lương Phan Cừ)
Trung Quốc thành lập 9 Uỷ ban chuyên
môn của Quốc hội S3 /2003, tr.83
(Phan Hà). Xem: Trung Quốc
Uỷ ban Pháp luật giám sát S7 /2000,
tr.17-24 (Nguyễn Mạnh Cường).
Vai trò thẩm tra dự án luật của thường
trực ~ S4 /2005, tr7-9 (Trần Hồng
Nguyên)
Xem: Đại biểu Quốc hội, Giám sát, Lập
pháp, Quốc hội

Uỷ ban nhân dân
Công bố và xác định thời điểm hiệu lực
của các văn bản quy pham pháp luật của
~ và UBND S10 /2004, tr.59-61 (Nông
Quốc Bình). Xem: Hội đồng nhân dân,
Văn bản quy phạm pháp luật
Luật ban hành văn bản quy phạm pháp
luật của HĐND và ~ S11 /2004, tr.1721 (Phương Linh). Xem: Văn bản quy
phạm pháp luật
HĐND và ~ S9 /2001, tr.14-16 (Hoàng

Văn Hảo)
Quan hệ ~ và UBND S8 /2002, tr.27-34
(Lê Minh Thông)
Thẩm quyền ban hành ~ của chủ tịch ~
S5 /2004, tr.76-80 (Đỗ Hoàng Yến)
Thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm
pháp luật của HĐND, ~ S7/2004, tr.3236 (Hoàng Thị Ngân)
Thẩm quyền của ~ trong lĩnh vực đất đai
S4 /2001, tr.24-28 (Nguyễn Quang
Tuyến)
Xem: Chính quyền địa phương, Hội
đồng nhân dân, Thẩm quyền

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, tr.3-6 (Nguyễn Như
Du). Xem: Quốc hội, Hội đồng dân tộc,
Uỷ ban của Quốc hội
~ họp chuẩn bị các dự án luật S7 /2003,
tr.29-32 (Hoàng Văn Tú)
Phiên họp thường kỳ 5,6,7, của ~ S2
/2003, tr.7-9, S4/2003, tr.2-4 (Khánh
Vân), phiên họp thứ 10 của ~ S8 /2003,
tr.20-22 (NCLP)
Quốc hội uỷ quyền cho ~ ban hành pháp
lệnh S5 /2003, tr.20 (Nguyễn Kim
Thoa). Xem: Quốc hội, Uỷ quyền

Uỷ quyền
~ lập pháp S10 /2001, tr.67-70 (Lương
Minh Tuân), S11/2002, tr.14-16
(Hoàng Văn Tú). Xem: Hiến pháp, Lập
pháp, Quốc hội
~ trong xây dựng văn bản quy phạm pháp
luật, ~ ở Liên bang Đức S9 /2001, tr.5056 (Nguyễn Kim Thoa). Xem: CHLB
Đức, Văn bản quy phạm pháp luật, Xây
dựng luật
~ và giao quyền trong hoạt động của
Chính phủ ĐS1 /2002, tr.39-43 (Hoàng
Thị Ngân). Xem: Chính phủ, Hành
chính
Đại diện theo ~ S5 /2005, tr.55-60
(Nguyễn Minh Hằng). Xem: Tố tụng
dân sự
Khái niệm, tính chất ~ S5 /2000, tr.25
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(Hoàng Thị Ngân)
Quốc hội ~ cho Uỷ ban thường vụ Quốc
hội ban hành pháp lệnh S5 /2003, tr.20
(Nguyễn Kim Thoa). Xem: Quốc hội,
Uỷ ban thường vụ Quốc hội

V
Văn bản quy phạm pháp luật
Công bố và xác định thời điểm hiệu lực
của các ~ của HĐND và UBND S10
/2004, tr.59-61 (Nông Quốc Bình).
Xem: Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân
dân
Giám sát tính hợp hiến của ~ S2 /2005,
tr.45-51 (Tào Thị Quyên)
Huỷ bỏ hoặc bãi bỏ ~ S6 /2004, tr.44-46
(Hoàng Thị Ngân)

Thẩm quyền ban hành ~ của cơ quan nhà
nước trung ương S5 /2003, tr.19-24
(Nguyễn Kim Thoa), của HĐND,
UBND S7/2004, tr.32-36 (Hoàng Thị
Ngân). Xem: Nhà nước, Hội đồng nhân
dân, Thẩm quyền, Uỷ ban nhân dân
Thẩm quyền ban hành ~ của chủ tịch
UBND S5 /2004, tr.76-80 (Đỗ Hoàng
Yến). Xem: Thẩm quyền, Uỷ ban nhân
dân
Thực hiện Luật ~ của HĐND và UBND
S5 /2005, tr.49-54 (Lê Văn Hoè).
Xem: Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân
dân

Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo ~ S12
/2005 (Nguyễn Chí Dũng)

Trình tự ban hành ~ của chính quyền cấp
tỉnh S8 /2004, tr.82-84 (Đoàn Đình
Khoa)

Lời nói đầu, phần mở đầu của ~ S5
/2000, tr.57-62 (Lương Minh Tuân)

Văn bản quản lý nhà nước ở địa phương
S12 /2003, tr.18-19 (Khuất Văn Sách)

Luật ban hành ~ S1 /2003, tr.61 (Nguyễn
Đình Lộc), thời gian có hiệu lực của ~,
công bố dự thảo các văn bản pháp luật S1
/2003, tr.87-89 (Võ Trí Hảo)

Xu hướng phát triển cơ bản của hệ thống
~ S10 /2004, tr.35-36 (Võ Khánh
Vinh)

Luật ban hành ~ của HĐND và UBND
S11 /2004, tr.17-21 (Phương Linh).
Xem: Chính quyền địa phương, Hội
đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân
Luật không nên quy định quá chi tiết S8
/2003, tr.51-55 (Nguyễn Minh Đoan),
Luật khung và sự tồn tại khách quan của
luật khung S2 /2005, tr.38-40 (Nguyễn
Đình Đặng Lục), ~ của Chính phủ, Thủ
tướng Chính phủ S6 /2005, tr.20-24
(Nguyễn Phước Thọ)
Quốc hội giám sát văn bản pháp luật S1
/2003, tr.20-25 (Bùi Xuân Đức), nội
dung giám sát, kiểm tra ~ S3 /2003,
tr.55-58 (Hoàng Thị Ngân)
Soạn thảo và ban hành ~ phù hợp với thực
tiễn S11 /2005, tr.21-24 (Nguyễn
Hoàng Anh), ban hành văn bản hướng
dẫn thi hành luật, pháp lệnh S12 /2005
(Phan Trung Lý - Phan Thanh Hà).
Xem: Quy trình xây dựng pháp luật
Tính công khai, minh bạch trong ban
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hành ~ S3 /2005, tr.27-34 (Lưu Tiến
Dũng). Xem: Quy trình xây dựng pháp
luật
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Xử lý ~ trái pháp luật S10 /2001 tr.61-66
(Nguyễn Quốc Hoàn)
Xem: Giám sát, Kỹ thuật văn bản

Văn hoá
~ làng xã với chế độ nhà nước pháp quyền
S12 /2004, tr.36-41 (Võ Trí Hảo).
Xem: Nhà nước pháp quyền
~ truyền thống Việt Nam và vấn đề trị
quốc S2 /2001, tr.66-70 (Phạm Quốc
Hùng)
Bệnh sính nói chữ và lạm dụng tiếng nước
ngoài S6 /2003, tr.19-21 (Nguyễn Huy
Thông)
Công tác quản lý di tích lịch sử, ~ của
chính quyền cấp xã S11 /2004, tr.81-84
(Trần Thị Thu Hà)
Gia tài ~ của người Việt Nam, S1/2005,
tr.30-33 (Phan Ngọc)
Phát triển ~ trong hoạt động của Quốc hội
S7 /2004, tr.4-6 (Nguyễn Viết Lểnh).
Xem: Quốc hội
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Yếu tố ~ truyền thống với việc xây dựng
nhà nước pháp quyền S6 /2003, tr.22-29
(Bùi Ngọc Sơn). Xem: Nhà nước pháp
quyền

Xem Kiểm Sát

Việt Nam
200 năm, quốc hiệu ~, tính pháp lý quốc
hiệu ~ S1 /2004, tr.73-78 (Bùi Xuân
Đính)

Xem: Di sản văn hoá

Vận động hành lang
~: vai trò của các hiệp hội kinh tế trong
hoạt động lập pháp S7 /2004, tr.54-59
(Phạm Duy Nghĩa). Xem: Lập pháp,
Nhóm áp lực
Vai trò của ~ trong giải quyết các tranh
chấp thương mại S8 /2004, tr.80-81
(Nguyễn Thị Thanh Bình). Xem: Tranh
chấp

Việc làm
Chiến lược giải quyết ~ S4 /2000, tr.69
Gia nhập WTO và vấn đề ~, nguồn nhân
lực ĐS1 /2003, tr.107-116 (Nguyễn
Đức Lam)
Quyền có ~ S5 /2002, tr.69-76 (Hoàng
Văn Nghĩa)
Tác động của toàn cầu hoá với lao động
và ~ ĐS1 /2003, tr.126-132 (Nguyễn
Hữu Chí). Xem: Toàn cầu hoá
Xem Lao động

Viện kiểm sát
~ kiểm tra việc xử lý vi phạm hành chính
S8 /2002, tr.36 (Đỗ Hoàng Yến)
Chức năng kiểm sát chung của ~ S9
/2001, tr.30-31 (Hà Thị Mai Hiên)
Chuyển đổi ~ thành Viện công tố?
S10/2005, tr.20-25 (Trần Đại Thắng).
Xem: Kiểm sát, Cải cách tư pháp
Cơ quan điều tra của ~ S9 /2005, tr.1217 (Nguyễn Thị Bắc).
Hoạt động kiểm sát của ~, các mô hình
của ~ S4 /2003, tr.28-30 (Nguyễn Thái
Phúc). Xem: Kiểm sát
Kiểm sát viên, ~ tham gia tố tụng, đối
tượng của hoạt động ~, S2/2002, tr.2932 (Phạm Trí Thức) Xem: Kiểm sát, Tố
tụng hình sự
Vị trí, vai trò ~, chức năng công tố của ~
ĐS1 /2003, tr.18-19 (Nguyễn Đình
Quyền)

Vốn
~ và ngân hàng S8 /2002, tr.39-42
(Ngô Quốc Kỳ). Xem: Cạnh tranh,
Ngân hàng
Bảo đảm tiền vay, vay ~ ngân hàng S3
/2002, tr.48, S11/2002, tr.52-59 (Lê
Thị Thu Thuỷ - Nguyễn Anh Sơn).
Xem: Ngân hàng, Tổ chức tín dụng
Chế độ góp ~ bằng giá trị quyền sử dụng
đất S10 /2003, tr.44-48 (Nguyễn
Quang Tuyến). Xem: Đất đai
Khó khăn về vốn trong nông thuỷ sản
ĐS1 /2003, tr.70-72 (Liên Phương).
Xem: Hội nhập kinh tế, Thương mại,
Toàn cầu hoá, Tổ chức thương mại thế
giới

X
Xã hội
~ công dân S9 /2003, tr.12-18 (Vũ
Thư)
~ học tập S3 /2005, tr.58-61 (Hoàng Thị
Kim Quế)
~ pháp quyền S5 /2004, tr.24-28 (Bùi
Ngọc Sơn). Xem: Nhà nước pháp quyền,
Pháp quyền
~ trong Nhà nước S8 /2001, tr.19-20
(Phạm Duy Nghĩa)
~ trong nền kinh tế thị trường S8 /2002,
tr.59-60 (Hoàng Văn Nghĩa)
~ làng xã, sự hình thành, phát triển, lệ
làng S11 /2003, tr.20-30 (Nguyễn
Đăng Dung)
An ninh ~ S3/2003, tr.13-17 (Đỗ Ngọc
Quang)
An sinh ~ S7/2003, tr.75-80 (Nguyễn
Thị Mỹ Tiên)
Hệ thống chính sách ~ S1 /2003, tr.115121 (Lưu Bình Nhưỡng)
Lợi ích ~, dư luận ~ S11 /2002, tr.20-21
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(Võ Khánh Vinh), pháp luật và lợi ích
~ S2 /2003, tr.38-45 (Nguyễn Văn
Luyện - Võ Khánh Vinh). Xem: Pháp
luật, Lợi ích, Xây dựng pháp luật,
Nhà nước pháp quyền và ~ dân sự S1
/2005, tr.65-68 (Tương Lai)
Sự kiện kinh tế - ~ nổi bật năm 2004 S1
/2005, tr.12-14 (NCLP)
Xem: Nhà nước, Nhà nước pháp quyền

Xây dựng pháp luật
~ trong cuộc cải cách pháp luật S8 /2000,
tr.15-16 (Ngô Huy Cương). Xem: Cải
cách pháp luật, Hệ thống pháp luật
~ về cạnh tranh và kiểm soát độc quyền
S5 /2001, tr.31-36 (Phạm Duy Nghĩa).
Xem: Cạnh tranh
~ về du lịch S1 /2005, tr.91-94 (Trần
Đình Bút)
~ về hội ở Việt Nam S11 /2003, tr.18-19
(Phạm Thị Hồng). Xem: Pháp luật
Các nguyên tắc ~ S1 /2004, tr.40-44
(Trần Ngọc Đường). Xem: Pháp luật
Hoạt động ~ của Quốc hội năm 2004: kết
quả và định hướng S1 /2004, tr.4-7
(NCLP)
Giám sát, xử lý văn bản pháp luật S9
/2002, tr.47-51 (Bùi Thị Đào)
Kinh nghiệm ~ từ việc xây dựng Bộ luật
dân sự S5 /2000, tr.50-56 (Trần Hồng
Nguyên)
Lấy ý kiến nhân dân trong ~ S9 /2002,
tr.42-46 (Võ Trí Hảo), S11/2002, tr.1011 (Minh Đức), tr.36-38 (Bùi Sĩ Hiển).
Xem: Công khai hoá
Lợi ích xã hội trong ~, S11/2002, tr.1926 (Võ Khánh Vinh). Xem: Lợi ích, Xã
hội
Lồng ghép giới trong ~ S5 /2004, tr.5860 (Chu Thị Trang Vân). Xem: Phụ nữ
Mô hình cơ quan giúp ~ S1 /2001, tr.6
(Nguyễn Văn Thuận)
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(Phạm Tuấn Khải). Xem: Chính phủ,
Quốc hội, Quy trình xây dựng luật
Sửa đổi Luật Ban hành văn bản quy phạm
pháp luật S4 /2001, tr.71-72 (John
Bently), S8/2002, tr.48-54 (Nguyễn
Quốc Việt), S11/2002, tr.9 (Khánh
Vân). Xem: Hệ thống pháp luật
Tiêu chí phân biệt lập pháp -lập quy S6
/2005, tr.19-26 (Nguyễn Phước Thọ).
Xem: Chính phủ, Quốc hội, Quy phạm
pháp luật
Tình hình ~ từ 1985-2000 S4/2001,
tr.56-60 (Nguyễn Chí Dũng). Xem:
Chương trình xây dựng luật, Pháp lệnh,
Hệ thống pháp luật, Quy trình lập pháp
Tiến độ và chất lượng ~ của Chính phủ,
S8/2004, tr.15-24, S1/2005, tr.61-64
(Đoàn Mạnh Giao). Xem: Chính phủ
Trọng tâm ~ S5 /2005, tr3-4 (NCLP)
Uỷ quyền trong xây dựng văn bản quy
phạm pháp luật S9 /2001, tr.50-56
(Nguyễn Kim Thoa). Xem: Uỷ quyền
Vai trò của nhà khoa học trong ~ S10
/2005, tr.26-32 (Nguyễn Minh Đoan)
Vai trò của nhân dân trong ~ S9 /2005,
tr.23-26 (Trần Thị Thu Hương)
Xem: Chương trình xây dựng luật, Hệ
thống pháp luật, Phân tích chính sách,
Quy trình xây dựng luật

Xét xử
~, thi hành án ở Trung Quốc S6 /2000,
tr.78-83 (Phạm Quốc Hùng)
Các nguyên tắc ~ S1 /2004, tr.40-44
(Trần Ngọc Đường)
Chế độ hai cấp ~ S7 /2003, tr.33 (Vũ
Văn Nhiêm), nguyên tắc hai cấp ~ và tổ
chức toà án các cấp S10 /2004, tr.53-58
(Trần Văn Độ). Xem: Toà án
Kỹ năng ~ vụ án hình sự S12 /2004,
tr.12-14 (Lê Văn Thảo). Xem: Hình sự,
Tố tụng hình sự

Phân tích chính sách trong ~ S4 /2000
tr.3-10 (Nguyễn Sĩ Dũng)

Nguyên tắc chỉ đạo ~ S1 /2001, tr.17-18
(Nguyễn Văn Quyền - Ngô Minh
Tuấn)

Quan hệ giữa Chính phủ và Quốc hội
trong hoạt động ~ S8 /2005, tr.3-7

Nguyên tắc pháp luật trong xét xử S11
/2004, tr.53-56 (Nguyễn Hoàng Anh).
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Xem: Pháp luật
Những nguyên tắc ~, ~ quan chức S10
/2002, tr.25-26 (Nguyễn Đăng Dung)
Thẩm quyền ~ của Toà án ĐS1 /2003,
tr.27-28 (Hoàng Hùng Hải), S1/2004,
tr.57-58 (Phan Trung Lý), S6/2005,
tr.34-41 (Đào Xuân Tiến). Xem: Toà
án

M« h×nh cung cÊp tµi chÝnh cho ~
S6/2000, tr.68-74 (NguyÔn Hoµng
Anh). Xem: Tμi chÝnh
NhËp khÈu song song d−îc phÈm
S5/2004, tr.47-55 (Lª ThÞ BÝch Thä NguyÔn Thanh Tó). Xem: NhËp
khÈu

Xem: Toà án, Tư pháp

Xuất khẩu
~ sản phẩm, nhà ~, tiếp thị sản phẩm,
S2/2002, tr.6-8 (Sesto E Vecchi)
Xem: Hiệp định thương mại Việt - Mỹ,
Pháp luật Hoa Kỳ, Thương mại
~ lao động và công bằng S3 /2003, tr.6772 (Nguyễn Văn Hoài)
Chính sách ~ S9 /2002, tr.59-62
(David O. Dapice)
Điều chỉnh chính s¸ch bÊt lîi ®èi víi ~,
®Çu t− vµ ~ cña t− nh©n, cë së h¹
tÇng vµ hËu cÇn cho c¸c nhµ ~
§S1/2003, tr.117-125 (NguyÔn §øc
Lam). Xem: NhËp khÈu

Xung ®ét ph¸p luËt
~ trong lÜnh vùc h×nh sù §S2/2001,
tr.29-32 (Ph¹m Hång H¶i). Xem: HÖ
thèng ph¸p luËt, Héi nhËp kinh tÕ, Tè
tông h×nh sù
~ trong t− ph¸p quèc tÕ S10/2002,
tr.53- 61 (§ç V¨n §¹i), S1/2004,
tr.51-53 (§ç V¨n §¹i). Xem: LuËt
quèc tÕ

Y
Y tÕ
C«ng b»ng trong kh¸m ch÷a bÖnh
S10/2002, tr.69-75 (Ph−¬ng Anh).
Xem: B×nh ®¼ng
LuËt D−îc S3/2005, tr.48-52 (Lª V¨n
TruyÒn)
Nguyªn nh©n t¨ng gi¸ thuèc vµ gi¶i
ph¸p S4/2004, tr.76-83 (Tr−¬ng
Hång D−¬ng). Xem: Gi¸
Hµnh nghÒ ~ ngoµi c«ng lËp S6/2002,
tr.73 (Ph−¬ng Anh)
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