HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ KHU VỰC I
TRUNG TÂM THÔNG TIN KHOA HỌC

THÔNG TIN THƯ MỤC
TẠP CHÍ CHUYÊN ĐỀ NĂM 2015
SỐ 5/2017

HÀ NỘI - 2017

MỤC LỤC
Trang

3

1.

Những bài viết về Nhà nước và Pháp luật

2.

Những bài viết về quản lý Nhà nước

16

3.

Những bài viết về cải cách hành chính

20

2

NHỮNG BÀI VIẾT VỀ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT
1. 70 năm lịch sử lập hiến về quyền con người, quyền công dân ở Việt Nam/
Nguyễn Linh Giang// Tạp chí Nhà nước & Pháp luật.- số 9/2015.- tr 30-41.
2. 70 năm xây dựng nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân/ Nguyễn
Văn Mạnh// Tạp chí Lý luận chính trị.- số 8/2015.- tr 25-29.
3. Ảnh hưởng của Bộ Luật học dân sự Pháp đối với Bộ Luật học dân sự đầu tiên
của Nhật Bản/ Nguyễn Văn Quân// Tạp chí Nghiên cứu Nhật Bản & Đông Bắc Á.- số
3/2015.- tr 51-60.
4. Bàn về một số nội dung của Dự thảo Bộ Luật Dân sự sửa đổi/ Vũ Ngọc Hà//
Tạp chí Giáo dục lý luận.- số 229/2015.- tr 60-62.
5. Bàn về quyền khiếu nại theo tinh thần Hiến pháp năm 2013/ Trần Minh Đức//
Tạp chí Nhà nước & Pháp Luật.- số 8/2015.- tr 13-17.
6. Bàn về thẩm quyền và quy trình ban hành văn bản quy phạm pháp Luật học của
các cơ quan nhà nước trung ương/ Dương Hồng Thị Phi Phi// Tạp chí Nghiên cứu lập
pháp.- số 8/2015.- tr 28-34.
7. Bảo hiến theo Hiến pháp năm 2013/ Đặng Minh Tuấn// Tạp chí Quản lý Nhà
nước.- số 5/2015.- tr 25-29.
8. Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với sáng chế liên quan đến dược phẩm theo quy
định của pháp luật Việt Nam/ Lê Thị Bích Thủy// Tạp chí Luật học.- số 6/2015.- tr 49-61.
9. Biểu tình dưới góc nhìn của khoa học xung đột và việc xây dựng Luật Biểu tình
ở nước ta/ Lê Văn Đính// Tạp chí Sinh hoạt lý luận.- số 3/2015.- tr 46-48.
10. Bổ sung thủ tục rút gọn trong Bộ Luật Tố tụng Dân sự (sửa đổi)/ Lê Thu Hà//
Tạp chí Nhà nước & Pháp Luật.- số 2/2015.- tr 36-41.
11. Bước phát triển mới về quyền cơ bản đặc thù của đồng bào dân tộc thiểu số
trong Hiến pháp năm 2013/ Phạm Thị Thanh Huế// Tạp chí Sinh hoạt lý luận.- số
1/2015.- tr 25-28.
12. Các nhân tố ảnh hưởng đến giá trị xã hội của pháp luật/ Lê Vương Long// Tạp
chí Luật học.- số 4/2015.- tr 30-42.
13. Các quy định của pháp luật Việt Nam về xác lập, thực hiện và bảo vệ quyền
dân sự/ Nguyễn Vũ Hoàng// Tạp chí Giáo dục lý luận.- số 232/2015.- tr 44-48.
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14. Các quy định pháp Luật học về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ trong hoạt động
cấp tín dụng ở Việt Nam hiện nay/ Viên Thế Giang// Tạp chí Nhà nước & Pháp luật.- số
2/2015.- tr 50-55.
15. Các yếu tố bảo đảm vai trò của pháp Luật học trong giữ gìn, phát huy các giá
trị văn hóa truyền thống ở Việt Nam/ Hồ Thanh Hớn// Tạp chí Giáo dục lý luận.- số
236/2015.- tr 22-24.
16. Cơ chế nhân dân kiểm soát quyền lực nhà nước ở một số nước và những giá trị
tham khảo cho Việt Nam/ Nguyễn Quang Anh// Tạp chí Nghiên cứu lập pháp.- số
6/2015.- tr 58-63.
17. Cơ chế rà soát định kỳ phổ quát và cơ hội tham gia của Quốc hội/ Constance
Hybsier// Tạp chí Nghiên cứu lập pháp.- số 11/2015.- tr 20-24.
18. Cơ hội để giám sát, phản biện xã hội và một số vấn đề đặt ra hiện nay/ Vũ
Ngọc Lân// Tạp chí Dân vận.- số 4/2015.- tr 28-29.
19. Chính phủ Việt Nam: 70 năm xây dựng và phát triển/ Vũ Thư// Tạp chí Nhà
nước & Pháp luật.- số 9/2015.- tr 24-29, 41.
20. Chính phủ Việt Nam: 70 năm xây dựng và phát triển/ Vũ Thư// Tạp chí Nhà
nước & Pháp luật.- số 9/2015.- tr 24-29.
21. Đảm bảo quyền con người trong xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ
nghĩa Việt Nam thời kỳ hội nhập quốc tế/ Trần Thị Hòe// Tạp chí Giáo dục lý luận.- số
236/2015.- tr 52-54;76.
22. Đàm phán yêu cầu các công ty hóa chất Hoa Kỳ bồi thường thiệt hại cho các
nạn nhân chất da cam/dioxin Việt Nam/ Phạm Duy Hảo, Trần Văn Biên// Tạp chí Nhà
nước & Pháp luật.- số 1/2015.- tr 76-84.
23. Đạo đức với việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam/
Nguyễn Thị thu Hường// Tạp chí Giáo dục lý luận.- số 223+224/2015.- tr 116-118.
24. Đào tạo và sử dung thẩm phán hành chính trong bối cảnh xây dựng nhà nước
pháp quyền Việt Nam/ Nguyễn Thị Anh Thư// Tạp chí Quản lý Nhà nước.- số 8/2015.- tr
49-53.
25. Đề xuất nội dung chế định quyền sở hữu cho Bộ Luật Dân sự Việt Nam tương
lai/ Bùi Thị Thanh Hằng// Tạp chí Nhà nước & Pháp luật.- số 1/2015.- tr 59-60.
26. Định hướng hoàn thiện Luật Tổ chức Chính phủ theo tinh thần của Hiến pháp
năm 2013/ Cao Vũ Minh, Lê Thị Mơ// Tạp chí Nhà nước & Pháp luật.- số 1/2015.- tr 46-59.
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27. Đổi mới bộ máy của Đảng và bộ máy của Nhà nước trong điều kiện mới/
Nguyễn Đăng Thành// Tạp chí Lý luận chính trị.- số 9/2015.- tr 14-20.
28. Đổi mới mối quan hệ giữa Đảng với Nhà nước trong điều kiện xây dựng Nhà
nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay/ Nguyễn Văn Quang// Tạp chí
Nhà nước & Pháp luật.- số 3/2015.- tr 12-17.
29. Đổi mới nhận thức về chế định Chính phủ theo Hiến pháp năm 2013 trong xây
dựng Luật học Tổ chức Chỉnh phủ (sửa đổi)/ Trần Anh Tuấn// Tạp chí Quản lý Nhà
nước.- số 2/2015.- tr 10-19.
30. Đổi mới tổ chức và hoạt động của Chính phủ theo tinh thần Hiến pháp năm
2013./ Trần Anh Tuấn// Tạp chí Tổ chức Nhà nước.- số 6/2015.- tr 3-11.
31. Góp phần hoàn thiện pháp Luật Tố tụng hình sự trong phát hiện, xử lý tội
phạm tham nhũng/ Trần Văn Độ// Tạp chí Cộng sản.- số 12/2015.- tr 63-67.
32. Góp phần tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước pháp quyền/ Nguyễn
Mạnh Hà// Tạp chí Lịch sử Đảng.- số 5/2015.- tr 79-82.
33. Gia nhập Công ước chống tra tấn của Liên hợp quốc và nhu cầu sửa đổi pháp
Luật học ở Việt Nam/ Trương Hồ Hải// Tạp chí Nhà nước & Pháp luật.- số 2/2015.- tr
77-83.
34. Giám sát của Quốc hội đối với tổ chức bộ máy nhà nước trên thế giới và
những giá trị tham khảo cho Việt Nam/ Trương Hồ Hải// Tạp chí Luật học học.- số
5/2015.- tr 22-29.
35. Giám sát quyền lực nhà nước, bảo đảm quyền con người ở Việt Nam hiện nay/
Trần Thị Hòe// Tạp chí Giáo dục lý luận.- số 227/2015.- tr 91-93.
36. Hệ thống chính trị Việt Nam: 70 năm xây dựng và đổi mới/ Nguyễn Thị Việt
Hương, Nguyễn Quốc Hùng// Tạp chí Nhà nước & Pháp luật.- số 9/2015.- tr 14-23.
37. Hiến pháp năm 1946 đặt nền tảng cơ sở đầu tiên cho quá trình từng bước xây
dựng, sửa đổi và hoàn thiện hệ thống pháp Luật học ở Việt Nam/ Nguyễn Đức Minh-Lê
Thương Huyền// Tạp chí Nghiên cứu lịch sử.- số 8/2015.- tr 43-51.
38. Hiến pháp năm 2013 và chính sách đối ngoại/ Ngô Đức Mạnh// Tạp chí
Nghiên cứu lập pháp.- số 18/2015.- tr 50-54.
39. Hoàn thiện Bộ Luật Tố tụng hình sự nhằm bảo đảm quyền của phụ nữ là người
bị tạm giữ, bị can, bị cáo/ Trần Thị Liên// Tạp chí Luật học học.- số 4/2015.- tr 22-29.
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40. Hoàn thiện các biện pháp pháp lý bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của công
dân theo Hiến pháp năm 2013/ Thái Thị Tuyết Dung// Tạp chí Nghiên cứu lập pháp.- số
11/2015.- tr 47-60.
41. Hoàn thiện các quy định về thời hiệu khởi kiện vụ án hành chính/ Nguyễn
Hoàng Yến// Tạp chí Nhà nước & Pháp luật.- số 2/2015.- tr 21-26.
42. Hoàn thiện chế định đồng phạm trong Bộ Luật Hình sự Việt Nam hiện hành/
Lê Xuân Lục// Tạp chí Nhà nước & Pháp luật.- số 2/2015.- tr 65-70.
43. Hoàn thiện chính sách ưu đãi ngưới có công với cách mạng Việt Nam hiện
nay/ Vũ Thị Lan Hương// Tạp chí Quản lý Nhà nước.- số 7/2015.- tr 36-40.
44. Hoàn thiện hệ thống pháp luật đảm bảo các quyền dân chủ trực tiếp của nhân
dân/ Đinh Thanh Phương// Tạp chí Nghiên cứu lập pháp.- số 6/2015.- tr 17-23.
45. Hoàn thiện hệ thống pháp Luật học phục vụ công tác phòng ngừa, đấu tranh
chống tội phạm và vi phạm pháp Luật học về môi trường/ Nguyễn Văn Long// Tạp chí
Giáo dục lý luận.- số 232/2015.- tr 51-54.
46. Hoàn thiện hệ thống pháp Luật học về hoạt động chất vấn của đại biểu Quốc
hội ở Việt Nam hiện nay/ Vũ Trang// Tạp chí Giáo dục lý luận.- số 236/2015.- tr 4951;79.
47. Hoàn thiện nâng cao hiệu quả ban hành pháp Luật học bảo vệ nhóm yếu thế/
Nguyễn Thị Báo// Tạp chí Quản lý Nhà nước.- số 4/2015.- tr 51-54.
48. Hoàn thiện pháp Luật học bảo đảm quyền của các nhóm xã hội dễ bị tổn
thương ở Việt Nam hiện nay/ Trần Thái Dương, Trần Thị Thanh Mai// Tạp chí Luật học.số 7/2015.- tr 12-21.
49. Hoàn thiện pháp Luật học về giám sát ngân sách nhà nước/ Khuất Việt Hải//
Tạp chí Quản lý Nhà nước.- số 3/2015.- tr 24-28.
50. Hoàn thiện pháp luật về quyền tự do hiệp hội/ Lã Khánh Tùng// Tạp chí
Nghiên cứu lập pháp.- số 11/2015.- tr 41-46.
51. Hoàn thiện pháp Luật học về thực hành dân chủ ở cơ sở theo Hiến pháp năm
2013/ Trương Hồ Hải// Tạp chí Nghiên cứu lập pháp.- số 2/2015.- tr 3-8.
52. Hoàn thiện quy định của Bộ Luật học hình sự Việt Nam về các tội hối lộ/
Đoàn Lệ Thu// Tạp chí Luật học.- số 4/2015.- tr 49-61.
53. Hoàn thiện quy định về các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe của con người/
Đỗ Đức Hồng Hà// Tạp chí Lý luận chính trị & Truyền thông.- số 1/2015.- tr 102-105.
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54. Hoạt động bào chữa trong tố tụng hình sự Việt Nam/ Phan Thị Thanh Mai//
Tạp chí Luật học.- số 7/2015.- tr 28-37.
55. Hoạt động của Quốc hội với việc bảo vệ Hiến pháp năm 2013/ Lương Minh
Tuân, Đỗ Ngọc Tú// Tạp chí Nghiên cứu lập pháp.- số 18/2015.- tr 25-33.
56. Hoạt động chất vấn của Quốc hội theo tinh thần Hiến pháp năm 2015/ Bùi
Ngọc Thanh// Tạp chí Nghiên cứu lập pháp.- số 18/2015.- tr 19-24.
57. Hoạt động lập pháp của Quốc hội trong thời gian qua và định hướng tiếp tục đổi
mới trong thời gian tới/ Hoàng Văn Tú// Tạp chí Nghiên cứu lập pháp.- số 3+4/2015.- tr 33-40.
58. Hoạt động phổ biến, giáo dục pháp Luật học trong xây dựng nhà nước pháp
quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam/ Nguyễn Văn Vi// Tạp chí Tổ chức Nhà nước.- số
7/2015.- tr 48-51.
59. Học cách chống tham nhũng của người xưa qua Luật học “hồi tỵ”/ Bùi Huy
Khiêm// Tạp chí Lý luận chính trị & Truyền thông.- số 3/2015.- tr 54-56.
60. Học thuyết trình tự công bằng và việc bảo vệ quyền con người: Kinh nghiệm
quốc tế và Việt Nam/ Bùi Tiến Đạt// Tạp chí Nghiên cứu lập pháp.- số 11/2015.- tr 61-71.
61. Kết hợp, phát huy vai trò của pháp Luật học và đạo đức trong hoạt động của
người cán bộ quản lý/ Ngô Thu Hiền// Tạp chí Lý luận chính trị & Truyền thông.- số
2/2015.- tr 62-65.
62. Kinh nghiệm về tổ chức và hoạt động của Quốc hội một số nước có thể kế
thừa và phát triển ở Quốc hội Việt Nam/ Hoàng Văn Tú// Tạp chí Nghiên cứu lập pháp.số 18/2015.- tr 61-72.
63. Kinh nghiệm xây dựng hệ thống chính trị nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa
thời kỳ 1954 - 1975/ Vũ Thị Như Hoa// Tạp chí Giáo dục lý luận.- số 238/2015.- tr 55;59.
64. Khái niệm tội phạm trong Bộ Luật học Hình sự/ Đinh Hoàng Quang, Phạm
Việt Nghĩa// Tạp chí Nhà nước & Pháp luật.- số 2/2015.- tr 56-64.
65. Lợi ích nhóm và nhóm lợi ích dưới dạng tham nhũng/ Nguyễn Hữu Khiển//
Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam.- số 12/2015.- tr 28-32.
66. Luật để tạo ra pháp luật/ Nguyễn Minh Đoan, Nguyễn Minh Đức// Tạp chí
Nghiên cứu lập pháp.- số 8/2015.- tr 22-27.
67. Luật Tổ chức Quốc hội năm 2014. Bước phát triển quan trọng về tổ chức và
hoạt động của Quốc hội nước ta/ Lê Minh Thông// Tạp chí Nghiên cứu lập pháp.- số
18/2015.- tr tr4-13.
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68. Mâu thuẫn lợi ích giữa người bị thu hồi đất với nhà đầu tư và chính quyền ở
Việt Nam hiện nay Thực trạng và giải pháp/ Trần Thị Bích Huệ// Tạp chí Giáo dục lý
luận.- số 226/2015.- tr 52-53;66.
69. Một số kiến nghị hoàn thiện các quy định về tuổi chịu trách nhiệm hình sự
trong pháp Luật học hình sự Việt Nam/ Nguyễn Văn Niên, Nguyễn Văn Thuyết// Tạp chí
Nhà nước & Pháp luật.- số 1/2015.- tr 35-41.
70. Một số nguyên tắc cơ bản trong bầu cử Quốc hội ở nước ta/ Vũ Thị Mỹ Hằng//
Tạp chí Giáo dục lý luận.- số 235/2015.- tr 20-21.
71. Một số suy nghĩ góp ý Dự thảo Bộ Luật học Dân sự (sửa đổi)/ Lê Ngọc
Thắng// Tạp chí Giáo dục lý luận.- số 230/2015.- tr 105-107;111.
72. Một số vấn đề đặt ra trong thực tiễn thi hành Pháp lệnh Thực hiện dân chủ ở
xã, phường, thị trấn năm 2007/ Nguyễn Văn Hiền, Trương Hồng Quang// Tạp chí Nhà
nước & Pháp luật.- số 1/2015.- tr 3-13.
73. Một số vấn đề lí luận và thực tiễn về bảo lưu trái với đối tượng và mục đích
của điều ước quốc tế về quyền con người/ Lê Thị Anh Đào// Tạp chí Luật học.- số
5/2015.- tr 13-21.
74. Mục tiêu, quan điểm, nội dung đổi mới tổ chức và hoạt động của Chính phủ
theo Hiến pháp năm 2013/ Trần Anh Tuấn// Tạp chí Quản lý Nhà nước.- số 5/2015.- tr
14-24.
75. Nâng cao chất lượng lập pháp theo Hiến pháp năm 2013/ Trần Ngọc Đường//
Tạp chí Nghiên cứu lập pháp.- số 18/2015.- tr 14-18.
76. Nâng cao hiệu quả hoạt động pháp điển hóa ở Việt Nam/ Phí Thị Thanh
Tuyền// Tạp chí Nghiên cứu lập pháp.- số 8/2015.- tr 7-13.
77. Nâng cao trách nhiệm bảo đảm quyền con người của Nhà nước hiện nay/
Nguyễn Thanh Tuấn - Trần Thị Hòe// Tạp chí Lý luận chính trị.- số 1/2015.- tr 36-40.
78. Nâng cao vai trò của Quốc hội trong quy trình ngân sách/ Lương Thị Thu
Hương// Tạp chí Nghiên cứu lập pháp.- số 12/2015.- tr 7-13.
79. Nâng cao ý thức pháp Luật học trong xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ
nghĩa ở Việt Nam/ Nguyễn Lương Ngọc// Tạp chí Lý luận chính trị.- số 3/2015.- tr 87-90.
80. Nguyên lý chủ quyền nhân dân và biểu hiện của nó trong nhà nước pháp quyền
ở Việt Nam/ Trịnh Đức Thảo, Nguyễn Thị Việt Hương// Tạp chí Khoa học xã hội Việt
Nam.- số 2/2015.- tr 42-50.
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81. Nguyên tắc áp dụng và hiệu lực của văn bản quy phạm pháp Luật học quy định
chi tiết thi hành/ Nguyễn Mạnh Cường// Tạp chí Nhà nước & Pháp luật.- số 1/2015.- tr
68-75.
82. Nguyên tắc cơ bản và công thức hiến định của mối quan hệ giữa nhà nước và
cá nhân trong Hiến pháp năm 2013/ Hoàng Thị Kim Quế// Tạp chí Nghiên cứu lập pháp.số 5/2015.- tr 3-7.
83. Nguyên tắc cơ bản và nguyên tắc pháp Luật học chung trong Luật học quốc tế/
Nguyễn Thị Thuận// Tạp chí Luật học.- số 4/2015.- tr 62-67.
84. Nguyên tắc chủ quyền nhân dân trong Hiến pháp năm 2013/ Mai Thị Mai//
Tạp chí Luật học.- số 5/2015.- tr 56-62.
85. Nhà nước của dân, do dân, vì dân/ Hồng Vinh// Tạp chí Tuyên giáo.- số
9/2015.- tr 13-16.
86. Nhà nước pháp quyền – nhận thức của cộng đồng quốc tế/ Nguyễn Văn
Quân// Tạp chí Nhà nước & Pháp luật.- số 7/2015.- tr 73-77.
87. Nhà nước pháp quyền ở Việt Nam/ Nguyễn Duy Quý// Tạp chí Thông tin khoa
học xã hội.- số 9/2015.- tr 3-9.
88. Nhìn lại sự kiện Liên Xô, Trung Quốc và các nước dân chủ nhân dân công
nhận Việt Nam đầu năm 1950/ Vũ Dương Huân// Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu.- số
2/2015.- tr 58-68.
89. Nhu cầu luật hóa quyền biểu tình theo Hiến pháp năm 2013/ Nguyễn Linh
Giang// Tạp chí Nghiên cứu lập pháp.- số 11/2015.- tr 34-40.
90. Những điểm mới của pháp Luật học Việt Nam điều chỉnh quan hệ hôn nhân và
gia đình có yếu tố nước ngoài/ Nguyễn Hồng Bắc// Tạp chí Luật học.- số 5/2015.- tr 3-12.
91. Những điểm mới trong Hiến pháp 2013 về Nhà nước pháp quyền ở Việt Nam/
Đinh Xuân Lý// Tạp chí Lý luận chính trị.- số 6/2015.- tr 30-34.
92. Những điểm mới trong Luật học xử lý vi phạm hành chính - nhìn từ góc độ
quyền con người/ Nguyễn Thị Báo// Tạp chí Lý luận chính trị.- số 2/2015.- tr 89-96.
93. Những định hướng cơ bản trong sửa đổi, bổ sung Bộ Luật học Tố tụng hình sự đáp
ứng yêu cầu cải cách tư pháp/ Nguyễn Hòa Bình// Tạp chí Cộng sản.- số 1/2015.- tr 24-33.
94. Những quy định mới trong Hiến pháp năm 2013 về điều ước quốc tế và việc
triển khai thực hiện/ Ngô Hữu Phước// Tạp chí Nghiên cứu lập pháp.- số 3+4/2015.- tr
25-32.
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95. Những vướng mắc và khuyến nghị trong quá trình chuyển đổi hợp tác xã sang
mô hình mới theo Luật học hiện hành/ Nguyễn Tuấn Doanh// Tạp chí Giáo dục lý luận.số 232/2015.- tr 63-64.
96. Pháp điển hoá và hoàn thiện các quy định về quyền nhân thân trong Dự thảo
Bộ Luật học dân sự (sửa đổi)/ Vũ Thị Hải Yến// Tạp chí Luật học.- số 5/2015.- tr 63-75.
97. Pháp Luật học áp dụng đối với quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước
ngoài theo pháp Luật học Việt Nam và Nhật Bản/ Nguyễn Thái Mai// Tạp chí Luật học.số 6/2015.- tr 15-22.
98. Pháp Luật học giải quyết tranh chấp lao động tập thể về lợi ích tại hội đồng
trọng tài lao động và kiến nghị hoàn thiện/ Vũ Thị Thu Hiền// Tạp chí Luật học.- số
5/2015.- tr 30-42.
99. Pháp luật lao động Việt Nam: 70 năm hình thành và phát triển/ Phạm Thị
Thuý Nga// Tạp chí Nhà nước & Pháp luật.- số 9/2015.- tr 42-47.
100. Pháp luật quốc tế về quyền trẻ em và kinh nghiệm thực thi của một số nước/
Lã Văn Bằng// Tạp chí Lý luận chính trị.- số 5/2015.- tr 104-108.
101. Pháp luật về bảo trợ xã hội Việt Nam/ Nguyễn Thị Kim Anh - Nguyễn Thanh
Tùng// Tạp chí Quản lý Nhà nước.- số 7/2015.- tr 44-48.
102. Pháp luật Việt Nam: Chặng đường 70 năm/ Phạm Hữu Nghị// Tạp chí Nhà
nước & Pháp luật.- số 9/2015.- tr 3-13,23.
103. Phát huy vai trò của các tổ chức xã hội trong phổ biến và giáo dục pháp luật/
Cung Đình Cường// Tạp chí Giáo dục lý luận.- số 227/2015.- tr 122-124.
104. Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về nhà nước pháp quyền xã hội chủ
nghĩa trong Hiến pháp 2013/ Bùi Quang Hiệp// Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam.- số
2/2015.- tr 51-59.
105. Quan điểm về Nhà nước của Chủ nghĩa Marx - Lenin qua một số tác phẩm
kinh điển/ Trịnh Thị Hiền, Phạm Thị Kim Cương// Tạp chí Nghiên cứu Châu Á.- số
2/2015.- tr 46-57.
106. Quản lý bằng Luật học luôn đi đôi với giám sát bằng đạo đức/ Tạ Ngọc Tấn//
Tạp chí Lý luận chính trị & Truyền thông.- số 1/2015.- tr 14-18.
107. Quan niệm của Hegel về sự phân định các bộ phận quyền lực trong nhà nước
pháp quyền/ Nguyễn Thị Thúy Vân, Trương Thị Quỳnh Hoa// Tạp chí Khoa học xã hội
Việt Nam.- số 1/2015.- tr 45-52.
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108. Quan niệm, cơ chế và thực trạng kiểm soát quyền lực ở nước ta/ Nguyễn Hữu
Khiển// Tạp chí Lý luận chính trị.- số 6/2015.- tr 13-16.
109. Quan niệm, cơ chế và thực trạng kiểm soát quyền lực ở nước ta/ V. G.
Fedotova; Nguyễn Thị Kim Anh d// Tạp chí Thông tin khoa học xã hội.- số 9/2015.- tr
48-54.
110. Quy chế pháp lý bảo vệ quyển của nguời tố cáo ở Việt Nam hiện nay/ Đinh
Thị Hương Giang// Tạp chí Sinh hoạt lý luận.- số 4/2015.- tr 23-26;61.
111. Quy định của Hiến pháp năm 2013 về chính quyền địa phương và việc ban
hành Luật học tổ chức chính quyền địa phương/ Phạm Hồng Thái, Lưu Tiến Minh// Tạp
chí Nghiên cứu lập pháp.- số 3+4/2015.- tr 63-68.
112. Quyền con người trong Hiến pháp năm 2013- những thay đổi để phù hợp với
bối cảnh toàn cầu hóa/ Nguyễn Cảnh Dương// Tạp chí Quản lý Nhà nước.- số 7/2015.- tr
13-16.
113. Quyền con người và việc bảo vệ, bảo đảm thực hiện quyền con người theo
Hiến pháp năm 2013/ Nguyễn Đăng Dung// Tạp chí Nghiên cứu lập pháp.- số 11/2015.tr 4-10.
114. Quyền công dân và cơ chế bảo vệ quyền công dân theo Hiến pháp năm 2013/
Vũ Công Giao, Nguyễn Minh Tâm// Tạp chí Nghiên cứu lập pháp.- số 11/2015.- tr 11-19.
115. Quyền được bảo đảm an sinh xã hội, quyền được sống trong môi trường
trong lành trong Hiến pháp năm 2013. Khả năng thực hiện và kiến nghị/ Lương Minh
Tuân// Tạp chí Nghiên cứu lập pháp.- số 11/2015.- tr 25-33.
116. Quyền tiếp cận thông tin và xây dựng Luật học tiếp cận thông tin ở Việt
Nam/ Vũ Anh Tuấn// Tạp chí Sinh hoạt lý luận.- số 3/2015.- tr 49-51;81.
117. Quyền tự do kinh doanh trong những ngành, nghề pháp Luật học không cấm
- Một số bình luận từ góc độ thi hành pháp Luật học/ Nguyễn Thị Dung// Tạp chí Luật
học.- số 6/2015.- tr 9-14.
118. So sánh các thuật ngữ về tội phạm quốc tế trong Luật học hình sự quốc tế và
Bộ Luật học Hình sự Việt Nam/ Nguyễn Thị Thuận// Tạp chí Nhà nước & Pháp luật.- số
2/2015.- tr 71-76.
119. Sự hình thành tư tưởng về mô hình nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hoà/
Trần Trọng Thơ// Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam.- số 12/2015.- tr tr3-9.
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120. Sự hình thành và phát triển thiết chế Quốc hội - cơ quan đại diện cao nhất của
nhân dân Việt Nam qua các bản Hiến pháp/ Nguyễn Thúy Hoa// Tạp chí Giáo dục lý
luận.- số 225/2015.- tr 18-22.
121. Sự phát triển, hoàn thiện về quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân theo
Hiến pháp 2013/ Ngô Hùng Thái// Tạp chí Giáo dục lý luận.- số 226/2015.- tr 20-22;26.
122. Sửa đổi, bổ sung Điều 192 Bộ Luật Hình sự hiện hành về Tội trồng cây thuốc
phiện hoặc các loại cây khác có chứa chất ma túy/ Ngô Văn Vịnh, Trương Thanh Liêm//
Tạp chí Nhà nước & Pháp luật.- số 1/2015.- tr 42-45.
123. Tác động của những quy định mới trong Hiến pháp năm 2013 tới pháp Luật
học dân sự/ Đỗ Văn Đại// Tạp chí Nghiên cứu lập pháp.- số 3+4/2015.- tr 18-24.
124. Tác động tâm lý trong hoạt động điều tra, truy tố và xét xử vụ án hình sự/
Đặng Thanh Nga// Tạp chí Tâm lý học.- số 6/2015.- tr 37-43.
125. Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp Luật học trong Quân đội trước
yêu cầu mới./ Nguyễn Thành Cung// Tạp chí Quốc phòng toàn dân.- số 1/2015.- tr 6-9.
126. Tiếp tục thực hiện phân cấp, phân quyền giữa Trung ương và chính quyền địa
phương theo Hiến pháp năm 2013/ Thang Văn Phúc// Tạp chí Tổ chức Nhà nước.- số
1/2015.- tr 12-14.
127. Tiếp tục trao đổi về khái niệm văn bản quy phạm pháp Luật học/ Nguyễn
Đặng Phương Truyền// Tạp chí Nghiên cứu lập pháp.- số 8/2015.- tr 35-42.
128. Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp Luật học theo tinh thần Hiến
pháp năm 2013/ Lê Minh Thông// Tạp chí Cộng sản.- số 3/2015.- tr 45-52.
129. Tòa án thực hiện quyền tư pháp, bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người,
quyền công dân/ Nguyễn Đăng Dung – Đặng Phương Hải// Tạp chí Lý luận chính trị.- số
2/2015.- tr 58-61.
130. Tư tưởng của V.I.Lênin về nhà nước XHCN và giải pháp cơ bản phát huy vai
trò nhà nước pháp quyền XHCN ở Việt Nam hiện nay/ Nguyễn Thị Kim Loan// Tạp chí
Lý luận chính trị & Truyền thông.- số 12/2015.- tr 13-17.
131. Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa
của dân, do dân, vì dân/ Võ Văn Hải// Tạp chí Lịch sử Đảng.- số 10/2015.- tr 27-29.
132. Thành tựu và kinh nghiệm trong lãnh đạo xây dựng Nhà nước pháp quyền xã
hội chủ nghĩa/ Trịnh Đức Thảo// Tạp chí Lý luận chính trị.- số 2/2015.- tr 42-46.
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133. Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong quy chế bầu cử mới/ Nguyễn
Đức Hà// Tạp chí Xây dựng Đảng.- số 4/2015.- tr 33-36.
134. Thực hiện pháp Luật học về dân chủ ở cấp xã góp phần xây dựng Nhà nước
pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam/ Nguyễn Thanh Huyền// Tạp chí Giáo dục lý
luận.- số 231/2015.- tr 104-106.
135. Thực hiện pháp luật về trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính
nhà nước - Một số vấn đề lí luận và thực tiễn/ Trịnh Đức Thảo// Tạp chí Luật học.- số
6/2015.- tr 31-48.
136. Triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013 với vấn đề hoàn thiện pháp luật đất
đai/ Lưu Quốc Thái// Tạp chí Nhà nước & Pháp luật.- số 1/2015.- tr 27-34.
137. Trình tự, thủ tục thu hồi đất và giải phóng mặt bằng theo Luật Đất đai năm
2013/ Nguyễn Quang Tuyến, Nguyễn Vĩnh Diện// Tạp chí Nhà nước & Pháp luật.- số
2/2015.- tr 42-49.
138. Vai trò của tòa án trong việc bảo vệ quyền con người theo tinh thần Hiến
pháp năm 2013/ Hoàng Hùng Hải// Tạp chí Nhà nước & Pháp luật.- số 2/2015.- tr 8-12.
139. Vai trò của thực hiện QCDC đối với việc củng cố, nâng cao chất lượng của
hệ thống chính trị cơ sở/ Nguyễn Hải Long// Tạp chí Dân vận.- số 5/2015.- tr 46-48.
140. Vai trò và trách nhiệm của quyền hành pháp trong quy trình lập pháp/ Trần
Ngọc Đường// Tạp chí Nghiên cứu lập pháp.- số 12/2015.- tr 3-6.
141. Văn hóa pháp luật với xây dựng nhà nước pháp quyền ở Việt Nam hiện nay/
Nguyễn Thị Liên Phương// Tạp chí Lý luận chính trị & Truyền thông.- số 5/2015.- tr 5559.
142. Vận dụng những "hạt nhân hợp lý" của lý thuyết phân quyền trong tổ chức bộ
máy Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay/ Vũ Duy Tú// Tạp chí
Giáo dục lý luận.- số 235/2015.- tr 68-70.
143. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí minh vào xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt
Nam thời kỳ mới/ Trần Đình Thắng// Tạp chí Quản lý Nhà nước.- số 7/2015.- tr 3-7.
144. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào xây dựng nhà nước pháp quyền Việt
Nam trong thời kỳ mới/ Trần Đình Thắng// Tạp chí Quản lý Nhà nước.- số 7/2015.- tr 37.
145. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước pháp quyền ở nước ta hiện nay/
Vũ Kim Dung// Tạp chí Tổ chức Nhà nước.- số 4/2015.- tr 25-28.
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146. Vấn đề “nguyên tắc tập trung dân chủ” trong tổ chức, hoạt động của Đảng và
Nhà nước/ Nguyễn Hữu Đổng// Tạp chí Nghiên cứu lập pháp.- số 10/2015.- tr tr7-15.
147. Vấn đề an ninh con người và bảo vệ an ninh con người ở Việt Nam hiện nay/
Trần Trung Hải// Tạp chí Giáo dục lý luận.- số 223+224/2015.- tr 109-112.
148. Về hoàn thiện thể chế, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở
Việt Nam/ Hoàng Thế Liên// Tạp chí Xã hội học.- số 2/2015.- tr 13-19.
149. Về hoạt động bào chữa của luật sư trong tố tụng hình sự ở số nước trên thế
giới/ Đặng Trần Thanh Ngọc// Tạp chí Thông tin khoa học xã hội.- số 3/2015.- tr 4348;42.
150. Về phân công, phối hợp giữa các cơ quan nhà nước trong thực hiện quyền lập
pháp, hành pháp và tư pháp theo Hiến pháp 2013/ Vũ Duy Tú// Tạp chí Lý luận chính
trị.- số 9/2015.- tr 104-107.
151. Về quyền của Nhân dân trong các hiến pháp Việt Nam từ sau năm 1945/
Đinh Xuân Lý// Tạp chí Giáo dục lý luận.- số 228/2015.- tr 31-34.
152. Vị trí pháp lý của Quốc hội trong mối quan hệ với Chính phủ, Tòa án nhân
dân tối cao và Viện kiểm sát nhân dân tối cao/ Trương Thị Hồng Hà// Tạp chí Nghiên
cứu lập pháp.- số 18/2015.- tr 44-49.
153. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của nguyên thủ quốc gia ở Pháp, Đức,
Thụy Điển và gợi mở kinh nghiệm cho Việt Nam./ Đặng Thị Kim Ngân// Tạp chí Nghiên
cứu Châu Á.- số 2/2015.- tr 38-45.
154. Vị trí, vai trò và phương thức hoạt động của Hội đồng dân tộc, các Ủy ban
của Quốc hội/ Trần Văn Thuân// Tạp chí Nghiên cứu lập pháp.- số 18/2015.- tr 34-43.
155. Xã hội dân sự và quyền con người trong kinh doanh: Kinh nghiệm quốc tế và
một số gợi ý cho Việt Nam/ Nguyễn Hồng Nga// Tạp chí Những vấn đề Kinh tế thế giới.số 10/2015.- tr 3-11.
156. Xác đinh phạm vi và nội dung kiểm soát thu nhập của người có chức vụ, quyền
hạn/ Hoàng Hải Nam, Tạ Đức Hòa// Tạp chí Quản lý Nhà nước.- số 7/2015.- tr 23-26.
157. Xây dựng đồng bộ các quy chế, quy định, quy trình công tác của các tổ chức
trong hệ thống chính trị/ Nguyễn Minh Tuấn// Tạp chí Lý luận chính trị.- số 3/2015.- tr
73-77.
158. Xây dựng Nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân theo tư tưởng Hồ
Chí Minh/ Nguyễn Ngọc Diệp// Tạp chí Giáo dục lý luận.- số 227/2015.- tr 11-13;19.
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159. Xây dựng nhà nước pháp quyền để huy động các nguồn lực cho phát triển ở
Việt Nam hiện nay/ Hoàng Văn Luân// Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam.- số 7/2015.tr 57-60.
160. Xây dựng nhà nước pháp quyền, phát huy dân chủ trực tiếp cho nhân dân,
nâng cao phản biện xã hội theo quy định của Hiến pháp năm 2013/ Võ Trí Hảo// Tạp chí
Nghiên cứu lập pháp.- số 19/2015.- tr 3-14.
161. Xu hướng hội tụ toàn cầu của Hiến pháp quốc gia/ Bùi Ngọc Sơn// Tạp chí
Nghiên cứu lập pháp.- số 3+4/2015.- tr 12-17.
162. Ý nghĩa của quy định về Đảng cộng sản Việt Nam trong Hiến pháp năm
2013/ Nguyễn Minh Đoan// Tạp chí Nghiên cứu lập pháp.- số 3+4/2015.- tr 6-11.
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NHỮNG BÀI VIẾT VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC
1. Bàn về vai trò của Nhà nước Việt Nam đối với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện
đại hóa đất nước/ Phạm Phương Lan// Tạp chí Giáo dục lý luận.- số 230/2015.- tr 94-97.
2. Giải pháp nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về đầu tư trực tiếp nước ngoài ở
vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ/ Phạm Duyên Minh// Tạp chí Giáo dục lý luận.- số
234/2015.- tr 56-58.
3. Các tình huống bất thường - thực trạng và định hướng trong quản lý nhà nước
hiện nay/ Nguyễn Hữu Khiển// Tạp chí Tổ chức Nhà nước.- số 6/2015.- tr 31-35.
4. Công tác quan lý nhà nước về giáo dục - đào tạo ở nước ta hiện nay/ Hoàng Thị
Tú Oanh// Tạp chí Quản lý Nhà nước.- số 11/2015.- tr 4-7.
5. Công tác quản lý Nhà nước về giáo dục đào tạo ở nước ta hiện nay/ Hoàng Thị
Tú Oanh// Tạp chí Quản lý Nhà nước.- số 11/2015.- tr 4-7.
6. Công tác quản lý nhà nước về tôn giáo hiện nay/ Hà Quang Trường// Tạp chí Lý
luận chính trị.- số 12/2015.- tr 10-15.
7. Cơ quan hành chính nhà nước với việc bảo đảm, bảo vệ quyền con người,
quyền công dân/ Lương Thanh Cường// Tạp chí Quản lý Nhà nước.- số 12/2015.- tr 5053.
8. Đẩy mạnh quản lý nhà nước về thông tin cơ sở trong tình hình mới/ Trương
Minh Tuấn// Tạp chí Cộng sản.- số 3/2015.- tr 40-44.
9. Giải pháp nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về đầu tư trực tiếp nước ngoài ở
vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ/ Nguyễn Thái Yên Hương// Tạp chí Châu Mỹ ngày nay.số 5/2015.- tr 52-63.
10. Mấy suy nghĩ về kiểm soát quyền lực để phòng, chống tham nhũng góp phần
xây dựng bộ máy nhà nước trong sạch, vững mạnh/ Nguyễn Ngọc Huân, Đỗ Xuân// Tạp
chí Giáo dục lý luận.- số 237/2015.- tr 28-30.
11. Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong phòng chống mua bán
người ở Việt Nam/ Vũ Trọng Hách// Tạp chí Quản lý Nhà nước.- số 12/2015.- tr 66-69.
12. Giải pháp tăng cường quản lý nhà nước về hội ở Viêt Nam/ Lê Thanh Bình//
Tạp chí Quản lý Nhà nước.- số 10/2015.- tr 52-56.
13. Hệ thống văn bản pháp luật trong quản lý nhà nước đối với công ty chứng
khoán ở Việt Nam/ Nguyễn Khánh Toàn// Tạp chí Quản lý Nhà nước.- số 11/2015.- tr
49-52.
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14. Hoàn thiện tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về giáo dục phổ thông vùng dân
tộc thiểu số miền núi phía/ Phùng Thị Phong Lan// Tạp chí Quản lý Nhà nước.- số
6/2015.- tr 84-87.
15. Một số giải pháp nâng cao vai trò quản lý của nhà nước trong hội nhập kinh tế
quốc tế thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp có hiệu quả/ Nguyễn Thị Thúy
Hà// Tạp chí Giáo dục lý luận.- số 229/2015.- tr 43-45.
16. Một số giải pháp nâng cao vai trò quản lý của nhà nước trong hội nhập kinh tế
quốc tế thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp có hiệu quả/ Nguyễn Văn Chử//
Tạp chí Giáo dục lý luận.- số 233/2015.- tr 47-49.
17. Một số thay đổi của quyền lực Nhà nước trong bối cảnh toàn cầu hóa/ Bùi
Quốc Tuấn// Tạp chí Giáo dục lý luận.- số 233/2015.- tr 18-18;28.
18. Phát huy vai trò của Nhà nước đối với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa
ở Việt Nam hiện nay/ Phạm Phương Lan// Tạp chí Giáo dục lý luận.- số 235/2015.- tr 2527.
19. Một số vấn đề về sở hữu tư liệu sản xuất ở Việt Nam qua 30 năm đổi mới/
Nguyễn Thị Như Hà// Tạp chí Lý luận chính trị.- số 2/2015.- tr 47-50.
20. Năng lực của các chủ thể quản lý nhà nước về hội nhập quốc tế trong lĩnh vực
khoa học và công nghệ/ Hoàng Mai// Tạp chí Quản lý Nhà nước.- số 12/2015.- tr 36-40.
21. Nghĩa vụ quốc tế và trách nhiệm của Nhà nước bảo đảm quyền con người,
quyền công dân/ Lê Mai Thanh// Tạp chí Nhà nước & Pháp luật.- số 12/2015.- tr 19-24.
22. Những thách thức của quản lý nhà nước trong phát triển các khu kinh tế đặc
biệt/ Mai Hữu Bón// Tạp chí Quản lý Nhà nước.- số 3/2015.- tr 42-44.
23. Những thách thức đối với quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ trong hội
nhập quốc tế/ Nguyễn Thị Thu Hà// Tạp chí Quản lý Nhà nước.- số 11/2015.- tr 41-44.
24. Những yếu tố tác động đến vai trò của Nhà nước trong việc giảm thiểu sự phân
cực giàu - nghèo/ Lý Thị Huệ// Tạp chí Quản lý Nhà nước.- số 7/2015.- tr 31-35.
25. Phát huy vai trò chủ đạo của nhà nước trong thực hiện chính sách an sinh xã
hội ở Việt Nam hiện nay/ Nguyễn Tiến Hùng// Tạp chí Giáo dục lý luận.- số 233/2015.tr 21-22;35.
26. Quản lý nhà nước đối với hoạt động tham gia phát triển kinh tế - xã hội của
Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh/ Nguyễn Minh Thơ// Tạp chí Giáo dục lý luận.số 236/2015.- tr 38-41.
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27. Quản lý Nhà nước đối với phát triển nguồn nhân lực nhành du lịch ở nước ta
hiện nay/ Nuyễn Mạnh Hùng, Đặng Thùy Trang// Tạp chí Quản lý Nhà nước.- số
4/2015.- tr 46-50.
28. Quản lý nhà nước đối với cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam/ Vũ
Thị Thu Nga// Tạp chí Quản lý Nhà nước.- số 6/2015.- tr 65-69.
29. Tiếp tục khẳng định và phát huy vai trò của quản lý nhà nước trong chuyển
dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp/ Nguyễn Văn Chử// Tạp chí Giáo dục lý luận.- số
231/2015.- tr 85-86;89.
30. Quản lý nhà nước về bình đẳng giới ở Việt Nam/ Đặng Thị Minh// Tạp chí
Quản lý Nhà nước.- số 11/2015.- tr 73-76.
31. Quản lý nhà nước về chất lượng giáo dục đại học - những định hướng đôi mới/
Đoàn Văn Dũng// Tạp chí Quản lý Nhà nước.- số 10/2015.- tr 46-51.
32. Quản lý nhà nước về đất đai/ Lương Ban Mai- Huỳnh Thái Ngọc, Nguyễn Thị
Thúy Vân// Tạp chí Quản lý Nhà nước.- số 5/2015.- tr 104-108.
33. Quản lý nhà nước về hộ tịch ở nước ta hiện nay/ Đinh Ngọc Giang// Tạp chí
Quản lý Nhà nước.- số 1/2015.- tr 52-56.
34. Quản lý nhà nước về nguồn nhân lực nhằm bảo đảm an ninh - trật tự xã hội/
Đỗ Hoàng Vương// Tạp chí Quản lý Nhà nước.- số 11/2015.- tr 33-36.
35. Quản lý Nhà nước về văn hóa và di sản văn hóa/ Đinh Thị Minh Tuyết, Triệu
Thị Ngọc// Tạp chí Quản lý Nhà nước.- số 8/2015.- tr 63-66.
36. Quản lý nhà nước về văn hóa, di tích lịch sử - văn hóa quốc gia/ Quách Ngọc
Dũng// Tạp chí Quản lý Nhà nước.- số 7/2015.- tr 49-53.
37. Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động lễ hội truyền thống/
Nguyễn Thị Hường// Tạp chí Quản lý Nhà nước.- số 11/2015.- tr 45-48.
38. Tổ chức, bộ máy và đội ngũ công chức quản lý nhà nước về các hoạt động tôn
giáo tại các tỉnh miền Trung hiện nay/ Ngô Hà Trung// Tạp chí Giáo dục lý luận.- số
235/2015.- tr 51-52.
39. Vai trò của Nhà nước trong việc phát triển nguồn lực thanh niên nông thôn
hiện nay/ Nguyễn Thị Thu// Tạp chí Giáo dục lý luận.- số 238/2015.- tr 18-20.
40. Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính/ Lê
Thị Hoa// Tạp chí Quản lý Nhà nước.- số 1/2015.- tr 23-26;85.
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41. Vai trò của nhà nước trong định hướng và can thiệp vào trách nhiệm xã hội
của doanh nghiệp/ Phạm Đức Chính// Tạp chí Tổ chức Nhà nước.- số 10/2015.- tr 46-50.
42. Vai trò của Nhà nước trong phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ/ Lương
Quỳnh Hoa// Tạp chí Quản lý Nhà nước.- số 5/2015.- tr 67-71.
43. Vai trò của nhà nước trong quản lý xã hội/ Tào Hoàng Yến// Tạp chí Lý luận
chính trị & Truyền thông.- số 2/2015.- tr 36-38.
44. Vai trò của nhà nước trong việc đảm bảo an sinh xã hội ở Việt Nam/ Đặng Thị
Việt Phương, Nguyễn Thanh Thủy// Tạp chí Xã hội học.- số 2/2015.- tr 66-74.
45. Vai trò quản lý nhà nước trong kiểm định chất lượng giáo dục trung học cơ sở/
Ngô Thị Diệp Lan// Tạp chí Quản lý Nhà nước.- số 7/2015.- tr 27-30.
46. Vấn đề xã hội hóa trong quản lý nhà nước công tác bảo vệ môi trường ở nước
ta hiện nay/ Huỳnh Minh Luân, Cao Việt Thăng// Tạp chí Tổ chức Nhà nước.- số
2/2015.- tr 13-16.
47. Vấn đề xã hội hóa trong quản lý nhà nước công tác bảo vệ môi trường ở nước
ta hiện nay/ // Tạp chí Tổ chức Nhà nước.- số 2/2015.- tr 13-16.
48. Xây dựng kịch bản chính sách - một phương pháp hoạch định chiên lược của
Nhà nước/ Lưu Kiếm Thanh, Đặng Khắc Ánh// Tạp chí Quản lý Nhà nước.- số 10/2015.tr 11-16.
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NHỮNG BÀI VIẾT VỀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
1. Bàn về chính quyền tự quản công chức cấp xã ở nước ta hiện nay/ Trần Thị
Minh Châu// Tạp chí Tổ chức Nhà nước.- số 9/2015.- tr 18-22.
2. Bàn về thi tuyển các chức danh công chức lãnh đạo hiện nay/ Trương Thế
Nguyễn// Tạp chí Tổ chức Nhà nước.- số 3/2015.- tr 8-10.
3. Các chỉ số đánh giá hiệu quả cung ứng dịch vụ hành chính công ở nước ta hiện
nay/ Lê Thị Hương// Tạp chí Tổ chức Nhà nước.- số 7/2015.- tr 30-34.
4. Cải cách chính sách công ở Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020/ Phạm Thái Quốc
và Đặng Khắc Ánh// Tạp chí Những vấn đề Kinh tế thế giới.- số 10/2015.- tr 35-46.
5. Cải cách hành chính hướng tới một nền hành chính công phục vụ xã hội dân sự/
Phạm Đức Chính// Tạp chí Quản lý Nhà nước.- số 4/2015.- tr 13-17.
6. Cải cách hành chính ở Việt Nam - nhìn từ quản lý phát triển xã hội/ Nguyễn
Quốc Sửu// Tạp chí Quản lý Nhà nước.- số 9/2015.- tr 12-16.
7. Cải cách hành chính và vai trò của đảng chính trị/ Nguyễn Văn Hậu// Tạp chí
Lý luận chính trị.- số 6/2015.- tr 68-71.
8. Cải cách hành chính với phát triển kinh tế - xã hội nhìn từ góc độ nguyên lý về
mối liên hệ phổ biến/ Hoàng Thị Thu Hiền// Tạp chí Tổ chức Nhà nước.- số 12/2015.- tr
35-38.
9. Cải cách nền hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2015/ Hà Quang Trường//
Tạp chí Cộng sản.- số 6/2015.- tr 58-63.
10. Cải cách nền hành chính và tài chính công để nâng cao tính cạnh tranh của môi
trường đầu tư/ Trần Du Lịch// Tạp chí Lý luận chính trị.- số 9/2015.- tr 33-38.
11. Cải cách tài chính công và vai trò hệ thống thông tin quản lý tài chính Chính
phủ (GFMIS)/ Lương Thu Thủy// Tạp chí Quản lý Nhà nước.- số 4/2015.- tr 59-64.
12. Cải cách thể chế nhằm thúc đẩy tái cấu trúc nền kinh tế/ Nguyễn Hoàng Hiển//
Tạp chí Quản lý Nhà nước.- số 8/2015.- tr 67-71.
13. Công khai, minh bạch trong đầu tư công - giải pháp phòng ngừa tham nhũng/
Phạm Thị Anh Đào// Tạp chí Quản lý Nhà nước.- số 1/2015.- tr 32-34.
14. Cơ quan hành chính nhà nước với việc đảm bảo bảo vệ quyền con người quyền
công dân/ Lương Thanh Cường// Tạp chí Quản lý Nhà nước.- số 12/2015.- tr 50-53.
15. Đánh giá công chức theo kết quả thực thi công vụ tại một số nước thuộc
OECD/ Đào Thị Thanh Thủy// Tạp chí Tổ chức Nhà nước.- số 1/2015.- tr 57-60.
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16. Điều kiện để thực hiện đánh giá công chức theo kết quả thực thi công vụ/ Đào
Thị Thanh Thủy// Tạp chí Lý luận chính trị.- số 1/2015.- tr 46-51.
17. Đổi mới quản lý cán bộ, công chức ở Việt Nam theo xu hướng “quản lý nguồn
nhân lực/ Nguyễn Thị Hồng Hải// Tạp chí Tổ chức Nhà nước.- số 7/2015.- tr 4-7;11.
18. Đổi mới tổ chức và hoạt động của Chính phủ ở Việt Nam hiện nay/ Hoàng Thế
Liên// Tạp chí Nhà nước & Pháp luật.- số 7/2015.- tr 3-11,16.
19. Đổi mới tổ chức và hoạt động của Chính phủ theo tinh thần Hiến pháp năm
2013/ Trần Anh Tuấn// Tạp chí Tổ chức Nhà nước.- số 6/2015.- tr 3-11.
20. Đổi mới thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý trong cơ quan hành chính nhà
nước/ Phạm Đức Chính// Tạp chí Quản lý Nhà nước.- số 10/2015.- tr 23-28.
21. Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực hành chính cấp xã ở nước ta
hiện nay./ Hồ Tấn Sáng// Tạp chí Tổ chức Nhà nước.- số 12/2015.- tr 16-18.
22. Giải pháp thúc đẩy cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2015 - 2020/ Phạm
Thị Hoài Thu// Tạp chí Quản lý Nhà nước.- số 7/2015.- tr 8-12.
23. Hiểu biết mong đợi của người dân nhằm cải thiện chất lượng dịch vụ hành
chính công/ Vũ Quỳnh, Vũ Trí Dũng// Tạp chí Quản lý kinh tế.- số 5+6/2015.- tr 24-29.
24. Hoạch định chính sách công ở Việt Nam, thực trạng và giải pháp/ Phùng Thị
Phương Thảo// Tạp chí Tổ chức Nhà nước.- số 7/2015.- tr 38-40.
25. Hoạch định và thực thi chính sách công của các cơ quan hành chính nhà nước/
Lê Chi Mai// Tạp chí Quản lý Nhà nước.- số 12/2015.- tr 24-28.
26. Hoàn thiện chính sách đổi mới cơ chế quản lý hoạt động của các đơn vị sự
nghiệp công/ Vũ Hương// Tạp chí Quản lý Nhà nước.- số 2/2015.- tr 75-79.
27. Hợp tác công - tư trong cải cách khu vực công ở Viêt Nam/ Đặng Khắc Ánh//
Tạp chí Quản lý Nhà nước.- số 2/2015.- tr 64-69.
28. Kinh nghiệm cải cách hành chính ở một số địa phương/ Nguyễn Thanh Giang,
Lương Ban Mai, Nguyễn Thị Vân// Tạp chí Quản lý Nhà nước.- số 10/2015.- tr 99-105.
29. Khắc phục lối tư duy biện trong ban hành quyết định hành chính/ Vũ Thị Thùy
Dung// Tạp chí Quản lý Nhà nước.- số 1/2015.- tr 43-46.
30. Luận bàn về trách nhiệm công vụ/ Lương Thanh Cường// Tạp chí Quản lý Nhà
nước.- số 8/2015.- tr 20-25.
31. Minh bạch hóa quy trình hoạch định chính sách của các cơ quan quản lý hành
chính nhà nước/ Nguyễn Thị Phượng// Tạp chí Quản lý Nhà nước.- số 3/2015.- tr 9-13.
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32. Minh bạch và trách nhiệm giải trình - cơ sở để đánh giá kết quả thực thi công
vụ và phòng chống tham nhũng/ Đào Thị Thanh Thủy// Tạp chí Sinh hoạt lý luận.- số
1/2015.- tr 33-37.
33. Mô hình tổ chức chính quyền địa phương một số nước trên thế giới/ Lê Thị
Hoài Ân, Đinh Ngọc Thắng// Tạp chí Nghiên cứu lập pháp.- số 5/2015.- tr 59-64.
34. Mô hình tổng thể bộ máy nhà nước trong Hiến pháp 2013/ Lê Minh Thông//
Tạp chí Xây dựng Đảng.- số 9/2015.- tr 9-12.
35. Mối quan hệ giữa đạo đức công vụ và pháp luật công vụ- một khía cạnh lý
luận/ Phạm Hồng Thái// Tạp chí Tổ chức Nhà nước.- số 9/2015.- tr 7-13.
36. Mối quan hệ giữa toàn cầu hóa, dân chủ và cải cách hành chính/ Trương Quốc
Chính, Trương Thị Quỳnh Hoa// Tạp chí Quản lý Nhà nước.- số 1/2015.- tr 13-16.
37. Mối quan hệ giữa văn hóa chính trị và đạo đức công chức/ Lê Thị Hằng// Tạp
chí Giáo dục lý luận.- số 235/2015.- tr 17-19.
38. Mối quan hệ giữa văn hóa chính trị và đạo đức công vụ của cán bộ, công chức,
viên chức/ Đỗ Hoàng Ánh// Tạp chí Giáo dục lý luận.- số 238/2015.- tr 21-23.
39. Môi trường đầu tư kinh doanh - Nhìn từ góc độ cải cách thủ tục hành chính/
Bùi Tất Thắng// Tạp chí Lý luận chính trị.- số 7/2015.- tr 65-68.
40. Một số giải pháp nâng cao đạo đức công vụ/ Trần Văn Tình// Tạp chí Tổ chức
Nhà nước.- số 1/2015.- tr 42-46.
41. Nâng cao chất lượng cán bộ, công chức cấp xã trong xây dựng chính quyển cơ
sở/ Nguyễn Huy Hoàng// Tạp chí Tổ chức Nhà nước.- số 7/2015.- tr 15-17.
42. Nâng cao đạo đức công vụ của đội ngũ công chức hiện nay/ Trần Sỹ Phán//
Tạp chí Lý luận chính trị.- số 10/2015.- tr 50-54.
43. Nâng cao hiệu quả đầu tư công hiện nay/ Bùi Huy Khiên// Tạp chí Quản lý
Nhà nước.- số 2/2015.- tr 70-74.
44. Nâng cao hiệu quả hoạt động của công chức hành chính nhà nước/ Bùi Văn
Minh// Tạp chí Quản lý Nhà nước.- số 1/2015.- tr 35-39.
45. Nâng cao năng lực thực thi công vụ của cán bộ công chức trong cơ quan hành
chính Nhà nước/ Đỗ Thị Kim Phượng, Nguyễn Thị Ninh// Tạp chí Quản lý Nhà nước.- số
6/2015.- tr 25-28.
46. Nguồn vốn ODA với việc hỗ trợ phát triển chính sách, thể chế và cải cách
hành chính/ Vũ Thị thu Hằng// Tạp chí Quản lý Nhà nước.- số 9/2015.- tr 71-75.
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47. Nhận diện đạo đức công chức và trách nhiệm công vụ/ Phan Anh Hồng// Tạp
chí Quản lý Nhà nước.- số 7/2015.- tr 17-22.
48. Nhìn lại những quy định về giao tiếp, ứng xử của cán bộ, công chức trong thưc
thi công vụ/ Vũ Thị Phụng// Tạp chí Quản lý Nhà nước.- số 11/2015.- tr 16-20.
49. Những điều kiện đánh giá công chức theo kết quả thực thi công vụ ở nước ta/
Đào Thị Thanh Thủy// Tạp chí Tổ chức Nhà nước.- số 3/2015.- tr 11-15.
50. Những nội dung cơ bản để xây dựng thể chế nhà nước có chất lượng/ Nguyễn
Bá Chiến, Vũ Thị Hương Thảo// Tạp chí Quản lý Nhà nước.- số 12/2015.- tr 18-23.
51. Những thay đổi trong quản lý công chức nhằm đáp ứng yêu cầu cải cách hành
chính trong xu thế hội nhập/ Nguyễn Thị Hồng Hải, Hoàng Vĩnh Giang// Tạp chí Quản lý
Nhà nước.- số 1/2015.- tr 17-22.
52. Những vấn đề lý luận và thực tiễn về năng lực xây dựng và thực hiện chính
sách công/ Đỗ Phú Hải// Tạp chí Tổ chức Nhà nước.- số 6/2015.- tr 36-40.
53. Những yêu cầu khi xác định vị trí việc làm ở cơ quan hành chính nhà nước/ Đỗ
Xuân Quỳnh// Tạp chí Quản lý Nhà nước.- số 5/2015.- tr 42-45.
54. Những yếu tố ảnh hưởng đến việc phân chia đơn vi hành chính/ Đoàn Thị
Bạch Liên// Tạp chí Quản lý Nhà nước.- số 4/2015.- tr 25-29.
55. Phản biện chính sách công ở Canada và những giá thảm khảo cho Việt Nam/
Cao Tiến Sỹ// Tạp chí Quản lý Nhà nước.- số 4/2015.- tr 95-97.
56. Pháp luật về xã hội hoá dịch vụ công - thực trạng và giải pháp/ Trần Thị Thanh
Mai// Tạp chí Giáo dục lý luận.- số 238/2015.- tr 56-59.
57. Quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng
đội ngũ cán bộ, công chức hành chính nhà nước/ Lê Thị Thùy Linh// Tạp chí Lý luận
chính trị & Truyền thông.- số 3/2015.- tr 19-21.
58. Quản lý công mới và cải cách hành chính ở Việt Nam/ Vũ Anh Đào// Tạp chí
Quản lý Nhà nước.- số 4/2015.- tr 18-21.
59. Sự lệch chuẩn hành vi trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức/ Ngô
Thành Can// Tạp chí Quản lý Nhà nước.- số 8/2015.- tr 44-48.
60. Sự tác động của các tổ chức chính trị - xã hội với chính sách công/ Nguyễn Thị
Thúy, Lê Thị Hằng// Tạp chí Quản lý Nhà nước.- số 9/2015.- tr 30-33.
61. Sự tác động của chính sách đối với hiệu quả thực hiện chương trình, dự án đầu
tư công/ Nguyễn Thị Phương// Tạp chí Quản lý Nhà nước.- số 11/2015.- tr 64-67.
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62. Sự tham gia của các tổ chức chính trị - xã hội vào quá trình hoạch định và thực
thi chính sách công/ Trần Mai Hùng// Tạp chí Quản lý Nhà nước.- số 1/2015.- tr 27-31.
63. Tăng cường cải cách và minh bạch hóa thủ tục hành chính đối với doanh
nghiệp trong bối cảnh hội nhâp/ Nguyễn Thị Thục// Tạp chí Quản lý Nhà nước.- số
7/2015.- tr 59-62.
64. Tầm quan trọng của việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở ở các cơ quan hành
chính nhà nước/ Hoàng Thị Hương, Lê Huy Dân// Tạp chí Giáo dục lý luận.- số
231/2015.- tr 99-100;104.
65. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính nhà nước, tạo nền tảng thúc đẩy phát
triển nhanh, bền vững và nội nhập quốc tế trong giai đoạn hiện nay/ Nguyễn Xuân Phúc//
Tạp chí Tổ chức Nhà nước.- số 5/2015.- tr 3-5.
66. Tiếp tục đổi mới, kiện toàn, nâng cao chất lượng tổ chức bộ máy của hệ thống
chính trị/ Nguyễn Hoàng Việt// Tạp chí Xây dựng Đảng.- số 2+3/2015.- tr 14-15.
67. Tinh giản biên chế trong cải cách chế độ công vụ, công chức ở nước ta/ Võ
Kim Sơn, Lê Cẩm Hà// Tạp chí Quản lý Nhà nước.- số 6/2015.- tr 29-34.
68. Tổ chức nghiên cứu, tư vấn chính sách trong lĩnh vực chính sách công ở một
số nước trên thế giới/ Nguyễn Trọng Bình// Tạp chí Tổ chức Nhà nước.- số 2/2015.- tr
58-61.
69. Thủ tục kiểm tra "một cửa, một điểm dừng", dấu ấn cải cách hành chính thúc
đẩy phát triển Hành lang kinh tế Đông Tây/ Thái Thị Hồng Minh// Tạp chí Sinh hoạt lý
luận.- số 4/2015.- tr 27-30;12.
70. Thực hiện văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước/ Hà Quang
Thanh// Tạp chí Quản lý Nhà nước.- số 1/2015.- tr 40-42.
71. Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính/ Lê
Thị Hoa// Tạp chí Quản lý Nhà nước.- số 1/2015.- tr 23-26;85.
72. Trách nhiệm giải trình của cơ quan hành chính nhà nước ở Việt Nam hiện nay/
Trần Quyết Thắng// Tạp chí Nhà nước & Pháp luật.- số 1/2015.- tr 14-20.
73. Trách nhiệm xã hội của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước/ Bùi Thị
Ngọc Mai// Tạp chí Tổ chức Nhà nước.- số 4/2015.- tr 6-10.
74. Vai trò của cơ quan hành chính nhà nước trong áp dụng các biện pháp xử lý
hành chính/ Phan Thi Kim Phương, Phạm Thị Lan Anh// Tạp chí Quản lý Nhà nước.- số
8/2015.- tr 32-36.
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75. Vai trò của quyết định hành chính trong quản lý hành chính nhà nước – một số
vấn đề lý luận/ Phạm Hồng Thái// Tạp chí Nhà nước & Pháp luật.- số 12/2015.- tr 3-12.
76. Vai trò cung ứng dịch vụ công của Nhà nước - những yêu cầu đặt ra hiện nay/
Nguyễn Thị Thu Hà// Tạp chí Quản lý Nhà nước.- số 4/2015.- tr 33-36.
77. Vai trò chủ thể của người dân trong hoạt động cải cách hành chính nhà nước ở
Việt Nam hiện nay/ Hà Quang Trường// Tạp chí Tổ chức Nhà nước.- số 9/2015.- tr 3942.
78. Vận dụng tư tưởng “Thà ít mà tốt” của V.I.Lênin vào thực hiện tinh giản biên
chế hiện nay/ Nguyễn Thế Thuấn// Tạp chí Lý luận chính trị.- số 4/2015.- tr 49-52.
79. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào cải cách bộ máy hành chính nhà nước/
Trần Đình Thắng// Tạp chí Giáo dục lý luận.- số 236/2015.- tr 3-6.
80. Về chính sách thu hút, tuyển dụng, trọng dụng và đãi ngộ người có tài năng
trong hoạt động công vụ/ Trương Thế Nguyễn// Tạp chí Tổ chức Nhà nước.- số 7/2015.tr 8-11.
81. Về phân cấp quản lý công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước/ Đoàn
Nhân Đạo// Tạp chí Tổ chức Nhà nước.- số 9/2015.- tr 14-17.
82. Về thực hiện trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước/
Bùi Thị Ngọc Mai// Tạp chí Quản lý Nhà nước.- số 6/2015.- tr 20-24.
83. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu cải cách nền hành chính
nhà nước/ Trương Quốc Việt// Tạp chí Tổ chức Nhà nước.- số 5/2015.- tr 10-13.
84. Xây dựng đội ngũ công chức trong các cơ quan quản lý nhà nước đa ngành, đa
lĩnh vực/ Nguyễn Tuấn Ninh// Tạp chí Tổ chức Nhà nước.- số 11/2015.- tr 8-12.
85. Xây dựng khung giá trị văn hóa công vụ Việt Nam - Cách tiếp cận từ quản trị
nhà nước tốt/ Bùi Huy Khiên// Tạp chí Lý luận chính trị.- số 4/2015.- tr 60-64.
86. Xây dựng tổ chức học tập đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính hiện nay/
Nguyễn Thị Hồng Hải// Tạp chí Tổ chức Nhà nước.- số 12/2015.- tr 8-12.

Nguồn: Trung tâm Thông tin khoa học
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