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E. Công khai thông tin về đồ án, khóa luận, luận văn, báo cáo tốt nghiệp
Chương trình: Luật
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Trình
độ đào
tạo

Tên đề tài

Họ và tên
người
thực hiện

Họ và tên
người
hướng dẫn

Nội dung tóm tắt

Đại học

Tội mua bán trái phép
Nguyễn
chất ma túy theo Bộ
luật Hình sự hiện
Hoàng Ân
hành

ThS. Cao
Thị Thùy
Như

Báo cáo phân tích những vấn đề lý luận về tội mua bán trái phép chất ma túy, phân tích
quy định của Bộ luật Hình sự hiện hành về tội mua bán trái phép chất ma túy, đánh giá
thực trạng pháp luật và thực tiễn áp dụng pháp luật về tội mua bán trái phép chất ma túy và
đề xuất một số giải pháp hoàn thiện pháp luật về loại tội phạm này.

Đại học

Nguyên tắc nhân đạo
xã hội chủ nghĩa
trong Bộ luật Hình sự
hiện hành - Lý luận
và thực tiễn

Bùi Thị
Nhật Lệ

ThS. Cao
Thị Thùy
Như

Báo cáo phân tích những vấn đề lý luận về nguyên tắc nhân đạo xã hội chủ nghĩa trong
pháp luật hình sự Việt Nam, phân tích một số quy định của Bộ luật Hình sự hiện hành để
làm rõ nguyên tắc nhân đạo, chỉ ra thực tiễn áp dụng và đề xuất một số kiến nghị.

Đại học

Thủ tục phá sản tổ
chức tín dụng theo
pháp luật Việt Nam

Đỗ Kim
Oanh

ThS. Cao
Thị Thùy
Như

Báo cáo tập trung làm rõ ba nội dung chính, đó là (i) những vấn đề lý luận về phá sản tổ
chức tín dụng; (ii) thực trạng pháp luật hiện hành về phá sản tổ chức tín dụng; và (iii) đánh
giá thực trạng pháp luật về phá sản tổ chức tín dụng và đề xuất một số giải pháp hoàn thiện
pháp luật về phá sản tổ chức tín dụng.

giả tại tòa án

Lê Thị
Ngọc Phát

ThS. Cao
Thị Thùy
Như

Báo cáo trình bày một số vấn đề lý luận về tranh chấp dân sự về quyền tác giả, phân tích
trình tự, thủ tục tố tụng để giải quyết tranh chấp quyền tác giả tại Tòa án, phân tích một số
vụ việc thực tế, đánh giá và đề xuất kiến nghị.

Đại học

Hình thức xử lý đối
với người có hành vi
bạo lực gia đình theo
pháp luật Việt Nam

Nguyễn
Thị Minh
Thương

ThS. Cao
Thị Thùy
Như

Báo cáo phân tích những vấn đề lý luận về bạo lực gia đình, chỉ ra thực trạng pháp luật liên
quan đến việc xử lý người có hành vi bạo lực gia đình, đánh giá thực trạng pháp luật và đề
xuất giải pháp.

Đại học

Căn cứ ly hôn theo
Luật Hôn nhân và
Gia đình năm 2014

Trượng
Thị Tuyên

ThS. Cao
Thị Thùy
Như

Báo cáo phân tích những vấn đề lý luận về ly hôn và căn cứ ly hôn; phân tích và đánh giá
thực trạng pháp luật về căn cứ ly hôn; đề xuất một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật về căn
cứ ly hôn.

Đại học

Tội làm nhục người
khác theo quy định
của pháp luật hình sự
Việt Nam

Phan Trí
Thức

ThS. Chu
Thị Hương

Báo cáo phân tích những vấn đề lý luận và quy định pháp luật Việt Nam về tội làm nhục
người khác (khái niệm, dấu hiệu pháp lý của tội làm nhục người khác, phân biệt tội làm
nhục người khác với một số tội phạm khác), đồng thời nêu ra thực tiến áp dụng pháp luật
về tội làm nhục người khác, từ đó đưa ra một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả áp
dụng pháp luật trên thực tế.

Đại học

Tội mua bán người
theo quy định của
pháp luật hình sự
Việt Nam

Thái
Phương
Anh

ThS. Chu
Thị Hương

Báo cáo phân tích những vấn đề lý luận và quy định pháp luật Việt Nam về tội mua bán
người (khái niệm, dấu hiệu pháp lý của tội mua bán người, phân biệt tội mua bán người với
một số tội phạm khác), đồng thời nêu ra thực tiễn áp dụng pháp luật về tội mua bán người,
từ đó đưa ra một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật trên thực tế.

Đại học

Tội tàng trữ, vận
chuyển hàng cấm
theo quy định của
pháp luật hình sự
Việt Nam

ThS. Chu
Thị Hương

Báo cáo phân tích những vấn đề lý luận và quy định pháp luật Việt Nam về tội tàng trữ,
vận chuyển hàng cấm (khái niệm, dấu hiệu pháp lý của tội tàng trữ, vận chuyển hàng cấm,
phân biệt tội tàng trữ, vận chuyển hàng cấm với một số tội phạm khác), đồng thời nêu ra
thực tiến áp dụng pháp luật về tội tàng trữ, vận chuyển hàng cấm, từ đó đưa ra một số kiến
nghị nhằm nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật trên thực tế.

Đại học

Chế độ tài sản của vợ Nguyễn
chồng theo quy định
Hoàng
của Luật Hôn nhân và
Đạt
Gia đình Việt Nam

ThS. Chu
Thị Hương

Báo cáo phân tích một số vấn đề lý luận và pháp lý về chế độ tài sản của vợ chồng theo
quy định của Luật Hôn nhân và Gia đình Việt Nam (khái niệm, đặc điểm chế độ tài sản của
vợ chồng, các loại chế độ tài sản của vợ chồng, quy định pháp luật hôn nhân và gia đình

Giải quyết tranh chấp
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Đại học dân sự về quyền tác

Lê Ngô
Trúc Đào

Việt Nam về các loại chế độ tài sản của vợ chồng), nêu ra thực tiễn áp dụng quy định pháp
luật về chế độ tài sản vợ chồng và đưa ra một số kiến nghị.
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Đại học

Địa vị pháp lý của
Luật sư bào chữa
trong giai đoạn điều
tra vụ án hình sự

Đại học

Tội tổ chức, môi giới
cho người khác xuất
cảnh, nhập cảnh hoặc
ở lại Việt Nam trái
phép theo quy định
của pháp luật hình sự
Việt Nam

Đại học

Tội cướp giật tài sản
theo quy định pháp
luật hình sự Việt
Nam

Đại học

Tội mua bán người
dưới 16 tuổi theo quy
định của pháp luật
hình sự Việt Nam

Đại học

Tội cố ý gây thương
tích hoặc gây tổn hại
cho sức khỏe của
người khác theo quy

ThS. Chu
Thị Hương

Báo cáo phân tích những vấn đề lý luận và pháp lý về địa vị pháp lý của luật sư bào chữa
trong giai đoạn điều tra vụ án hình sự (khái niệm, đặc điểm, ý nghĩa của việc quy định địa
vị pháp lý của luật sư bào chữa trong giai đoạn điều tra vụ án hình sự, quy định của pháp
luật tố tụng hình sự Việt Nam về địa vị pháp lý của luật sư bào chữa trong giai đoạn điều
tra vụ án hình sự); nêu ra thực tiễn áp dụng các quy định pháp luật Việt Nam về địa vị
pháp lý của luật sư bào chữa trong giai đoạn điều tra vụ án hình sự và đưa ra một số kiến
nghị.

Nguyễn
Thị Ngọc
Hạ

ThS. Chu
Thị Hương

Báo cáo phân tích những vấn đề lý luận và quy định pháp luật Việt Nam về tội tổ chức,
môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép (khái niệm,
dấu hiệu pháp lý của tội tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại
Việt Nam trái phép, phân biệt tội tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh
hoặc ở lại Việt Nam trái phép với một số tội phạm khác), đồng thời nêu ra thực tiến áp
dụng pháp luật về tội tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại
Việt Nam trái phép, từ đó đưa ra một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả áp dụng pháp
luật trên thực tế.

Lê Thị
Thu
Hường

ThS. Chu
Thị Hương

Báo cáo phân tích những vấn đề lý luận và quy định pháp luật Việt Nam về tội cướp giật
tài sản (khái niệm, dấu hiệu pháp lý của tội cướp giật tài sản, phân biệt tội cướp giật tài sản
với một số tội phạm khác), đồng thời nêu ra thực tiễn áp dụng pháp luật về tội cướp giật tài
sản, từ đó đưa ra một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật trên thực tế.

Trần Thị
Lành

ThS. Chu
Thị Hương

Báo cáo phân tích những vấn đề lý luận và quy định pháp luật Việt Nam về tội mua bán
người dưới 16 tuổi (khái niệm, dấu hiệu pháp lý của tội mua bán người dưới 16 tuổi, phân
biệt tội mua bán người dưới 16 tuổi với một số tội phạm khác), đồng thời nêu ra thực tiễn
áp dụng pháp luật về tội mua bán người dưới 16 tuổi, từ đó đưa ra một số kiến nghị nhằm
nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật trên thực tế.

Nguyễn
Thanh
Ngân

ThS. Chu
Thị Hương

Báo cáo phân tích những vấn đề lý luận và quy định pháp luật Việt Nam về tội cố ý gây
thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác (khái niệm, dấu hiệu pháp lý
của tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác, phân biệt tội cố

Nguyễn
Hải Đăng

ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác với một số tội phạm
khác), đồng thời nêu ra thực tiễn áp dụng pháp luật về tội cố ý gây thương tích hoặc gây
tổn hại cho sức khỏe của người khác, từ đó đưa ra một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu
quả áp dụng pháp luật trên thực tế.

định của pháp luật
hình sự Việt Nam
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Đại học

Chế định án treo theo
quy định của pháp
luật hình sự Việt
Nam

Đại học

Tội lừa đảo chiếm
đoạt tài sản theo quy
định của pháp luật
hình sự Việt Nam

Đại học

Tội tàng trữ trái phép
chất ma túy theo quy
định của pháp luật
hình sự Việt Nam

Đại học

Tội lạm dụng tín
nhiệm chiếm đoạt tài
sản theo quy định của
pháp luật hình sự
Việt Nam

Đại học

Tội hiếp dâm người
dưới 16 tuổi theo quy
định của pháp luật
hình sự Việt Nam

Ngô Thị
Ngọc
Nguyên

Phạm Thị
Ngọc
Nguyên

Lê Thị
Khả Nhi

Bùi Công
Nhựt

ThS. Chu
Thị Hương

Báo cáo phân tích những vấn đề lý luận và pháp lý về án treo (khái niệm, bản chất pháp lý,
vai trò và ý nghĩa của án treo, quy định của pháp luật Việt Nam về án treo), nêu ra thực
tiễn áp dụng và một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả áp dụng quy định pháp luật Việt
Nam về án treo.

ThS. Chu
Thị Hương

Báo cáo phân tích những vấn đề lý luận và quy định pháp luật Việt Nam về tội lừa đảo
chiếm đoạt tài sản (khái niệm, dấu hiệu pháp lý của tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, phân
biệt tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với một số tội phạm khác), đồng thời nêu ra thực tiễn áp
dụng pháp luật về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, từ đó đưa ra một số kiến nghị nhằm nâng
cao hiệu quả áp dụng pháp luật trên thực tế.

ThS. Chu
Thị Hương

Báo cáo phân tích những vấn đề lý luận và quy định pháp luật Việt Nam về tội tàng trữ trái
phép chất ma túy (khái niệm, dấu hiệu pháp lý của tội tàng trữ trái phép chất ma túy, phân
biệt tội tàng trữ trái phép chất ma túy với một số tội phạm khác), đồng thời nêu ra thực tiễn
áp dụng pháp luật về tội tàng trữ trái phép chất ma túy, từ đó đưa ra một số kiến nghị nhằm
nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật trên thực tế.

ThS. Chu
Thị Hương

Báo cáo phân tích những vấn đề lý luận và quy định pháp luật Việt Nam về tội lạm dụng
tín nhiệm chiếm đoạt tài sản (khái niệm, dấu hiệu pháp lý của tội lạm dụng tín nhiệm
chiếm đoạt tài sản, phân biệt tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản với một số tội phạm
khác), đồng thời nêu ra thực tiễn áp dụng pháp luật về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt
tài sản, từ đó đưa ra một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật trên thực
tế.

ThS. Chu

Báo cáo phân tích những vấn đề lý luận và quy định pháp luật Việt Nam về tội hiếp dâm
người dưới 16 tuổi (khái niệm, dấu hiệu pháp lý của tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi , phân
biệt tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi với một số tội phạm khác), đồng thời nêu ra thực tiễn
áp dụng pháp luật về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi , từ đó đưa ra một số kiến nghị nhằm
nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật trên thực tế.

Hồ Thị Vy Thị Hương
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ThS. Chu
Thị Hương

Báo cáo phân tích những vấn đề lý luận và quy định pháp luật Việt Nam về tội giết hoặc
vứt bỏ con mới đẻ (khái niệm, dấu hiệu pháp lý của tội giết hoặc vứt bỏ con mới đẻ, phân
biệt tội giết hoặc vứt bỏ con mới đẻ với một số tội phạm khác), đồng thời nêu ra thực tiễn
áp dụng pháp luật về tội giết hoặc vứt bỏ con mới đẻ, từ đó đưa ra một số kiến nghị nhằm
nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật trên thực tế.

Ksor - H'
Sara

ThS. Chu
Thị Hương

Báo cáo phân tích những vấn đề lý luận và quy định pháp luật Việt Nam về tội đánh bạc
(khái niệm, dấu hiệu pháp lý của tội đánh bạc, phân biệt tội đánh bạc với một số tội phạm
khác), đồng thời nêu ra thực tiễn áp dụng pháp luật về tội đánh bạc, từ đó đưa ra một số
kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật trên thực tế.

Nguyễn
Thị Bình
An

ThS. Đoàn
Thị Ánh
Ngọc

Báo cáo trình bày quy định pháp luật và một số vấn đề pháp lý về chuyển nhượng quyền sử
dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền (tách thửa) nêu lên thực trạng pháp luật và hiện
trạng về chuyển nhượng quyền sử dụng đất sau khi tách thửa, quy định về tách thửa. Từ đó
nêu các kiến nghị hoàn thiện pháp luật của cá nhân tác giả.

Nguyễn
Thành Đạt

ThS. Đoàn
Thị Ánh
Ngọc

Báo cáo nêu lên và phân tích về pháp luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs) - Cơ sở
lý luận, tầm quan trọng của việc quy định các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
mới gia nhập thị trường trong nền kinh tế. Từ đó, tác giả thu thập thông tin về các chính
sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa của tỉnh Bình Dương: thực trạng ban hành pháp luật,
thực thi và áp dụng pháp luật. Đồng thời, có một số nhận xét, phân tích và đánh giá.

Đại học

Hành vi lạm dụng vị
trí thống lĩnh thị
trường nhằm áp đặt
điều kiện bất lợi cho
khách hàng theo Luật
Cạnh tranh 2018

Phạm Bồ
Quốc
Thịnh

ThS. Đoàn
Thị Ánh
Ngọc

Báo cáo phân tích quy định pháp luật về hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường nhằm
áp đặt điều kiện bất lợi cho khách hàng theo Luật Cạnh tranh 2018, so sánh với quy định
LCT 2004 để nêu lên các điểm tiến bộ, cải tiến, hoàn thiện pháp luật. Đánh giá các quy
định mới trong điều kiện thực tiễn và đặt trong hệ thống pháp luật thực định của Việt Nam.

Đại học

Nghĩa vụ cấp dưỡng
của cha mẹ đối với
con theo pháp luật
Việt Nam

Lương
Thùy
Dung

ThS. Huỳnh
Minh Quân

Báo cáo nghiên cứu nhằm đạt được các mục đích chủ yếu là: Nghiên cứu các vấn đề lý
luận chung về quan hệ cấp dưỡng, từ đó đi sâu vào phân tích các trường hợp cần cấp

Đại học

Tội giết hoặc vứt bỏ
con mới đẻ theo quy
định của pháp luật
hình sự Việt Nam

Đại học

Tội đánh bạc theo
quy định của pháp
luật hình sự Việt
Nam

Đại học

Pháp luật về chuyển
nhượng quyền sử
dụng đất dưới hình
thức phân lô, bán nền
và thực trạng tại tỉnh
Bình Phước

Đại học

Pháp luật về hỗ trợ
doanh nghiệp nhỏ và
vừa - Thực trạng tại
tỉnh Bình Dương

Bành Mỹ
Xuyên

dưỡng khi ly hôn. Và đánh giá việc áp dụng pháp luật về cấp dưỡng trong quá trình giải
quyết ly hôn.
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Đại học

Mang thai hộ vì mục
đích nhân đạo trong
Luật Hôn nhân và
Gia đình 2014 Những vấn đề lý luận
và thực tiễn

Lâm Văn
Khanh

ThS. Huỳnh
Minh Quân

Báo cáo nghiên cứu những vấn đề cơ bản, lý luận của việc mang thai hộ vì mục đích nhân
đạo, những quy định của pháp luật hiện hành đối với việc mang thai hộ nhằm tiếp cận vấn
đề mang thai hộ một cách cụ thể. Đồng thời có một cách nhìn khái quát, toàn diện, sâu sắc
về vấn đề này, góp phần hoàn thiện quy định và đưa ra những ý kiến chế tài về việc mang
thai hộ vì mục đích nhân đạo nói riêng và luật Hôn nhân và gia đình nói chung.

Đại học

Hợp đồng lao động
giúp việc gia đình
theo pháp luật lao
động ở Việt Nam

Thái Lâm ThS. Huỳnh
Triều Linh Minh Quân

Báo cáo nghiên cứu lý luận, phân tích những điểm mới trong Bộ luật Lao động năm 2019
so với Bộ luật Lao động năm 2012 về hợp đồng lao động giúp việc gia đình theo pháp luật
lao động tại Việt Nam đưa ra những dự báo của văn bản nhằm hoàn thiện nội dung nghiên
cứu.

Nguyễn
Thị Hồng
Nhật

ThS. Huỳnh
Minh Quân

Báo cáo nghiên cứu các quy định của pháp luật Việt Nam về chế độ tài sản của vợ chồng,
việc áp dụng pháp luật, nhận dạng những thuận lợi cũng như những bất cập, hạn chế trong
quá trình áp dụng pháp luật về chế độ tài sản của vợ chồng, trên cơ sở đó chỉ ra những
điểm còn thiếu sót, chưa phù hợp của luật thực định và của quá trình áp dụng luật vào thực
tiễn. Từ đó, đưa ra một số kiến nghị, giải pháp có tính chất khả thi nhằm góp phần hoàn
thiện quy định pháp luật về ch ế độ tài sản của vợ chồng đáp ứng đòi hỏi của thực tiễn đời
sống đang ngày càng phát triển đa dạng, phong phú.

Đại học

Chế độ tài sản của vợ
chồng theo Luật Hôn
nhân và Gia đình ở
Việt Nam

Đại học

Xử lý vi phạm hành
chính trong lĩnh vực
đất đai - Thực tiễn thị
xã Bến Cát, tỉnh Bình
Dương

Trần
Hồng Phi

ThS. Huỳnh
Minh Quân

Báo cáo nghiên cứu những vấn đề lý luận về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực
đất đai, các quy định pháp luật và tình hình thực hiện quy định pháp luật về xử phạt vi
phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai , những hạn chế trong công tác xử lý vi phạm hành
chính về đất đai hiện nay. Từ đó đề xuất các giải pháp khắc phục những hạn chế xử lý các
vi phạm hành chính về đất đai trên địa bàn thị xã Bến Cát – tỉnh Bình Dương.

Đại học

Quyền được thừa
nhận về mặt pháp lý
của người đồng tính

Dương
Trọng
Phúc

ThS. Huỳnh
Minh Quân

Qua đó, đánh giá về những thành công và hạn chế của việc áp dụng pháp luật về chế độ tài
sản của vợ chồng.
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ThS. Huỳnh
Minh Quân

Báo cáo làm rõ những vấn đề lý luận và pháp lý liên quan đến hoạt động tiếp công dân của
UBND cấp xã trên cơ sở phân tích, đánh giá về thực trạng pháp luật Việt Nam hiện nay về
vấn đề trên. Từ đó tìm ra hạn chế, bất cập liên quan đến hoạt động tiếp công dân của
UBND cấp xã để đề xuất các kiến nghị góp phần hoàn thiện những quy định pháp luật liên
quan đến hoạt động tiếp công dân của UBND cấp xã.

Phùng
Trùng
Phùng

ThS. Huỳnh
Minh Quân

Báo cáo nghiên cứu các vấn đề lý luận, pháp lý về tổ chức và hoạt động, phân tích thực
trạng tổ chức và hoạt động của Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo, bài báo cáo đề xuất một
số giải pháp nhằm hoàn thiện tổ chức và hoạt động của Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo
tỉnh Bình Dương, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.

Đại học

Khởi kiện vụ án dân
sự theo quy định
pháp luật Việt Nam Thực tiễn tại Tòa án
nhân dân huyện Phù
Cát, tỉnh Bình Định

Trương
Công Quí

ThS. Huỳnh
Minh Quân

Báo cáo nghiên cứu một số vấn đề lý luận về khởi kiện VADS, nội dung các quy định của
pháp luật tố tụng dân sự về khởi kiện VADS và thực tiễn áp dụng các quy định này, qua đó
đưa ra một số kiến nghị nhằm hoàn thiện quy định của pháp luật dân sự.

Đại học

Quyền tiếp cận thông
tin theo quy định của
pháp luật Việt Nam

Lâm Thị
Hoài
Thương

ThS. Huỳnh
Minh Quân

Báo cáo nghiên cứu những vấn đề lý luận chung về quyền tiếp cân thông tin và các quy
định liên quan trong Luật tiếp cận thông tin 2016; đưa ra kiến nghị nhằm tiếp tục hoàn
thiện pháp luật, một số giải pháp nhằm bảo đảm thực hiện quyền tiếp cân thông tin trong
thực tiễn.

Đại học

Điều kiện nuôi con
nuôi theo pháp luật
Việt Nam - Thực tiễn
tại huyện Đồng Phú,
tỉnh Bình Phước

Lê Thị
Hoài
Thương

ThS. Huỳnh
Minh Quân

Báo cáo nghiên cứu các vấn đề lý luận về điều kiện nuôi con nuôi theo pháp luật Việt
Nam, phân tích và làm rõ các quy định, thực tiễn áp dụng các điều kiện này trong giải
quyết nhận con nuôi từ đó đánh giá được mặt tích cực và bất cập của các quy định cũng
như đề ra giải pháp nhằm hoàn thiện hơn trong quy định của pháp luật về điều kiện nuôi
con nuôi hiện nay.

Đại học

Xử phạt vi phạm
hành chính trong lĩnh
vực giao thông đường
bộ - Thực tiễn tại tỉnh
Bình Dương

Mai Thị
Yến Trinh

ThS. Huỳnh
Minh Quân

Báo cáo tập trung nghiên cứu, làm sáng tỏ những vấn đề lý luận, pháp lý cũng như thực
tiễn của xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ ở tỉnh Bình
Dương. Từ đó kiến nghị một số giải pháp để hoàn thiện vấn đề xử phạt vi phạm hành chính
trong lĩnh vực giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

Đại học

Hoạt động tiếp công
dân tại ủy ban nhân
Hồ Văn
dân cấp xã - Thực
tiễn tại thành phố Thủ Phúc
Dầu Một

Đại học

Tổ chức và hoạt động
của thanh tra Sở Giáo
dục và đào tạo tỉnh
Bình Dương

Kết hôn trái pháp luật
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Đại học - Những vấn đề lý
luận và thực tiễn

Quyền bào chữa của
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Đại học người bị buộc tội

trong vụ án hình sự

Nguyễn
Thị Thu
Uyên

Phan Thị
Như Ý

Trách nhiệm bồi
thường thiệt hại ngoài Dương
hợp đồng về danh dự,
Thị Hải
nhân phẩm, uy tín
Yến
theo pháp luật Việt
Nam
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Đại học
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Đại học về bồi thường thiệt

Pháp luật Việt Nam
hại do súc vật gây ra

Pháp luật Việt Nam
về thế chấp tài sản để
bảo đảm thực hiện
nghĩa vụ dân sự

42

Đại học

43

Đại học Pháp luật Việt Nam

về thế chấp tài sản để

ThS. Huỳnh
Minh Quân

Báo cáo làm rõ những vấn đề lý luận và pháp lý liên quan đến vấn đề kết hôn trái pháp
luật, trên cơ sở phân tích, đánh giá về thực trạng pháp luật hiện nay của Việt Nam về vấn
đề trên. Từ đó tìm ra những hạn chế, bất cập liên quan đến quy định pháp luật về kết hôn
trái pháp luật để đề xuất các kiến nghị góp phần hoàn thiện các quy định pháp luật về hôn
nhân gia đình

ThS. Huỳnh
Minh Quân

Báo cáo làm sáng tỏ những vấn đề lý luận và pháp lý liên quan đến quyền bào chữa của
người bị buộc tội trong vụ án hình sự trên cơ sở phân tích đánh giá về thực trạng pháp luật
Việt Nam hiện nay về vấn đề trên. Từ đó chỉ ra được kết quả đạt được và tìm ra những hạn
chế, bất cập liên quan đến đề xuất các kiến nghị góp phần hoàn thiện các quy định pháp
luật về vấn đề quyền bào chữa của người bị buộc tội.

ThS. Huỳnh
Minh Quân

Báo cáo làm rõ những vấn đề lý luận để đưa ra kiến nghị theo quy định Bộ luật Dân sự
2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành đến trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp
đồng nói chung và bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng do xâm phạm danh dự, nhân phẩm,
uy tín nói riêng. Trên cơ sở phân tích và đánh giá về thực trạng pháp luật Việt Nam về vấn
đề này. Từ đó, tìm ra các điểm hạn chế, bất cập liên quan đến trách nhiệm bồi thường thiệt
hại ngoài hợp đồng về danh dự, nhân phẩm, uy tín để đề xuất các kiến nghị góp phần hoàn
thiện hệ thống pháp luật áp dụng.

Nguyễn
Thị Đoan
Anh

ThS. Lê Văn
ra, nêu ra thực trạng để từ đó nêu ra một số giải pháp hoàn thiện pháp luật về bồi thường
Dũng

Báo cáo trình bày cơ sở lý luận chung về trách nhiệm bồi thường thiệt hại do súc vật gây

Nguyễn
Thị Thùy
Dung

Báo cáo phân tích về những vẫn đề lí luận và thực tiễn về thế chấp tài sản để đản bảo thực
hiện nghĩa vụ dân sự theo pháp luật Việt Nam. Phân tích quy định của Bộ luật dân sự hiện
ThS. Lê Văn hành về những quy định thế chấp tài sản thực hiện nghĩa vụ dân sự. Đánh giá thực trạng,
Dũng
nêu những bất cập trong việc áp dụng từ đó đưa ra những giải pháp, kiến nghị phù hợp và
hoàn thiện hơn về những quy định về thế chấp tài sản để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ dân
sự

Bùi Văn
Huy

ThS. Lê Văn Báo cáo phân tích những vấn đề lý luận về các biện pháp bảo đảm nói chung và biện pháp
Dũng
bảo lãnh, thế chấp nói riêng; phân tích và đánh giá thực trạng của pháp luật về thế chấp tài

thiệt hại do súc vật gây ra.

sản để thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh; đưa ra một số giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện
pháp luật về giao dịch bảo đảm.

thực hiện nghĩa vụ
bảo lãnh
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Đại học

Pháp luật Việt Nam
về năng lực chịu
Lê Thanh
trách nhiệm bồi
thường thiệt hại ngoài Nhạn
hợp đồng của cá nhân

Báo cáo phân tích những vấn đề lý luận chung về năng lực chịu trách nhiệm bồi thường
thiệt hại ngoài hợp đồng của cá nhân theo quy định của pháp luật hiện hành, thực trạng
kiến nghị hoàn thiện pháp luật về quy định trong các trường hợp cụ thể. Bao gồm hai
chương. Chương 1: Hiểu về các vấn đề lý luận, hiểu rõ hơn về khái niệm năng lực chịu
trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng dựa trên các đặc điểm, ý nghĩa của việc
quy định pháp luật về năng chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, quá trình
hình thành qua các giai đoạn từ năm 1995-2005 và đến nay là 2015 pháp luật có sự kế thừa
phát huy nhằm hoàn thiện hơn hệ thống pháp luật Dân sự nói chung và năng lực chịu trách
ThS. Lê Văn
nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng nói riêng. Chương 2: Đưa ra các kiến nghị
Dũng
nhằm hoàn thiện hệ thống các quy định của pháp luật Việt Nam về việc xây dựng “khái
niệm năng lực chịu trách nhiệm”; vấn đề bồi thường thiệt hại do người dưới mười lăm tuổi,
người mất năng lực hành vi dân sự gây ra trong thời gian trường học, bệnh viện, pháp nhân
khác trực tiếp quản lý phải bồi thường thiệt hại xảy ra; trách nhiệm bồi thường của người
chưa đủ mười lăm tuổi vi phạm pháp luật gây thiệt hại không chỉ là trách nhiệm vật chất
mà trong nhiều trường hợp còn xâm phạm các giá trị về nhân thân... Từ đó đảm bảo được
hệ thống pháp luật Việt Nam về năng lực chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp
đồng.

Đại học

Pháp luật Việt Nam
về giao kết hợp đồng
lao động

Nguyễn
Thị Ái
Nhị

ThS. Lê Văn
Không đạt
Dũng

Đại học

Pháp luật Việt Nam
về bồi thường thiệt
hại do xâm phạm sức
khỏe

Ksor Phúc

ThS. Lê Văn về bồi thường thiệt hại do xâm phạm sức khỏe. Qua đó đưa ra những hạn chế và đề xuất
Dũng
một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật về bồi thường thiệt hại do xâm

Pháp luật Việt Nam
về thừa kế theo di
chúc

Phạm
Ngọc Quí

Đại học

Báo cáo phân tích những vấn đề lý luận và thực trạng áp dụng pháp luật dân sự Việt Nam
phạm sức khỏe.
Báo cáo phân tích những vấn đề lý luận và thực tiễn sử dụng, áp dụng pháp luật Việt Nam
ThS. Lê Văn về thừa kế theo di chúc tại Việt Nam. Qua đó chỉ ra những hạn chế, nguyên nhân và đề
Dũng
xuất một số kiến nghị cho phù hợp với sự phát triển kinh tế - xã hội cũng như đường lối xét

xử của Tòa án.
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Đại học

Pháp luật Việt Nam
về quyền định đoạt
tài sản của trẻ em

Pháp luật Việt Nam
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Đại học về hiệu lực hợp đồng
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Pháp luật Việt Nam
về bồi thường thiệt
hại do danh dự, nhân
phẩm, uy tín bị xâm
phạm

51
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mua bán nhà ở

Đại học

Trương
Thị Thu
Sương

Trên cơ sở nghiên cứu và phân tích đề tài đã giải quyết được những vấn đề sau đây: Thứ
nhất, trình bày khái niệm trẻ em và quyền định đoạt tài sản của trẻ em. Qua đó, trình bày
về đặc điểm và vai trò của việc thực hiện quyền định đoạt tài sản của trẻ em. Trình bày quy
định của pháp luật về quyền định đoạt tài sản của trẻ em bao gồm quyền định đoạt của trẻ
ThS. Lê Văn
em ở một số quốc gia, cũng như tại Việt Nham. Thứ hai, đề tài đã nghiên cứu về thực trạng
Dũng
quy định về chủ thể và điều kiện thực hiện quyền định đoạt tài sản của trẻ em; việc áp dụng
các quy định của pháp luật hiện nay của các cơ quan nhà nướ,c liên quan đến quyền này
của trẻ em hiện nay. Từ đó, đưa ra các giải pháp, để quyền định đoạt tài sản của trẻ em
được đảm bảo thực hiện trên thực tế.

Đề tài báo cáo tập trung nghiên cứu, phân tích, làm rõ về hiệu lực của hợp đồng mua bán
nhà ở.Từ đó cho ta xác định được thời điểm có hiệu lực của hợp mua bán nhà ở. Chỉ ra
Hoàng Thị ThS. Lê Văn
những quyền hạn, nghĩa vụ và hạn chế của các chủ thể khi tham gia vào hợp đồng. Tìm ra
Ngọc Tiên Dũng
được những hạn chế của hợp đồng và đưa ra biện pháp khắc phục giúp hợp đồng mua bán
nhà ở được hoàn thiện hơn.
Trên cơ sở nghiên cứu Báo cáo tập trung trình bày gồm hai phần: Thứ nhất là Cơ sở lý luận
Ngô Huy
Tín

ThS. Lê Văn về bồi thường thiệt hại do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm. Thứ hai là Thực trạng
Dũng
và từ đó đưa ra những giải pháp nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật Việt Nam về bồi

thường thiệt hại do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm

Đại học

Pháp luật Việt Nam
về hiệu lực của hợp
đồng chuyển nhượng
quyền sử dụng đất

Lê Ngọc
Thanh

Đề tài tập trung nghiên cứu làm rõ về hiệu lực của hợp đồng chuyển nhượng quyền sử
dụng đất. Qua đó, xác định rõ thời điểm có hiệu lực của loại hợp đồng này, chỉ ra những
ThS. Lê Văn
hạn chế của các chủ thể tham gia hợp đồng. Đề tài còn nói rõ quyền và nghĩa cụ của các
Dũng
bên tham gia đồng thời đưa ra các giải pháp khắc phục những hạn chế còn tồn tại trong
giao dịch hợp đồng hiện nay.

Đại học

Pháp luật Việt Nam
về giải quyết tranh
chấp tài sản khi ly
hôn

Lê Thị
Ngọc
Thanh

Báo cáo trình bày cơ sở lý luận và quy định của pháp luật Việt Nam trong việc giải quyết
tranh chấp tài sản khi ly hôn. Nêu ra thực trạng về giải quyết tranh chấp tài sản khi ly hôn.
ThS. Lê Văn
Từ những thực trạng áp dụng pháp luật, tìm ra những khó khăn, vướng mắc khi áp dụng
Dũng
pháp luật và đưa ra những giải pháp, kiến nghị nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt
Nam trong việc áp dụng pháp luật giải quyết tranh chấp tài sản khi ly hôn.
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Đặng
Thanh
Thuận

Báo cáo trình bày thực trạng giải quyết tranh chấp hợp đồng dân sự vay tài sản tại Tòa án
nhân dân huyện Dầu Tiếng. Trình bày những nội dung về thủ tục giải quyết, đưa ra những
ThS. Lê Văn điểm còn chưa hoàn thiện, thiếu sót điển hình qua các vụ án có liên quan tại đơn vị. Bên
Dũng
cạnh đó báo cáo còn trinh bày thêm điểm mới trong thủ tục giải quyết là triển khai thực
hiện Công văn số 310/TANDTC-PC về hướng dẫn nghiệp vụ triển khai thí điểm về đổi
mới, tăng cường hòa giải, đối thoại trong giải quyết các tranh chấp dân sự.

Nguyễn
Thị Thanh
Thúy

Đề tài Pháp luật Việt Nam về trách nhiệm bồi thường thiệt hại do nguồn nguy hiểm độ gây
ra. Đề tài xoay quanh về pháp luật Việt Nam đi từ khái niệm chung đến khái niệm riêng, để
phần nào hiểu hơn về trách nhiệm bồi thường thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra.
Bên cạnh đó cũng tìm hiểu về đặc điểm vai trò. Từ những tìm hiểu chung về nguồn nguy
hiểm cao độ để đi sâu vô tìm hiểu vấn đề qua từng giai đoạn được quy định như thế nào so
ThS. Lê Văn
với quy định hiện hành. Qua những tìm hiểu đánh giá của những quy định cũ và sau đó tìm
Dũng
hiểu theo quy định mới đi từ điều kiện phát sinh trách nhiệm bồi thường, và sau đó xác
định thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra, bên cạnh đó cũng tìm hiểu về khía cạnh
chủ thể bồi thường và chủ thể được bồi thường. Từ những nghiên cứu tìm hiểu và đánh giá
thực trạng thì cần đưa ra một số giải pháp để hoàn thiện hơn các quy định về bồi thường
thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra theo quy định của pháp luật hiện hành.

Bá Thị
Ngọc Thư

ThS. Lê Văn
dịch dân sự vô hiệu do bị nhầm lẫn; nêu ra thực trạng, kiến nghị hoàn thiện pháp luật về
Dũng

Đại học

Pháp luật Việt Nam
về bồi thường thiệt
hại do làm ô nhiễm
môi trường

Đào Thị
Hiền

Báo cáo phân tích những vấn đề lý luận về ô nhiễm môi trường và những quy định pháp lý
ThS. Lê Văn về bồi thường thiệt hại do làm ô nhiễm môi trường; phân tích và đánh giá thực trạng áp
Dũng
dụng pháp luật hiện nay về bồi thường thiệt hại do làm ô nhiễm môi trường; đề xuất một số
giải pháp hoàn thiện pháp luật về bồi thường thiệt hại do làm ô nhiễm môi trường.

Đại học

Trách nhiệm bồi
thường thiệt hại do
nguồn nguy hiểm cao
độ gây ra theo quy
định của pháp luật
dân sự Việt Nam

Nguyễn
Trần Nhựt
Huy

ThS. Mai
Thị Mị

Đại học

Thực tiễn giải quyết
tranh chấp hợp đồng
cho vay tài sản tại
Tòa án nhân dân
huyện Dầu Tiếng

Pháp luật Việt Nam
về trách nhiệm bồi
thường thiệt hại do
nguồn nguy hiểm cao
độ gây ra
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Đại học
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Đại học về giao dịch dân sự

Pháp luật Việt Nam
vô hiệu do nhầm lẫn

56
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Báo cáo trình bày về những vấn đề lý luận và quy định của pháp luật Việt Nam về Giao
Giao dịch dân sự vô hiệu do bị nhân lẫn được quay định trong Bộ luật dân sự 2015.

Đề tài phân tích những vấn đề lý luận và thực tiễn về Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do
nguồn nguy hiểm cao độ gây ra theo quy định của pháp luật dân sự Việt Nam; Qua đó tìm
ra một số bất cập và đưa ra kiến nghị để hoàn thiện quy định của pháp luật về trách nhiệm
bồi thường thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra.
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Đại học

Quy định của pháp
luật hôn nhân và gia
đình về chia tài sản
chung của vợ chồng
khi ly hôn

Nguyễn
Võ Hưng

Đại học

Hoạt động chứng
thực của ủy ban nhân
dân, thực tiễn của Ủy
ban nhân dân phường
Phú Hòa, thành phố
Thủ Dầu Một, tỉnh
Bình Dương

Phạm Thị
Lan
Hương

Hòa giải trong tố tụng Lê Thị

Đại học dân sự

Lan

Đại học

Thừa kế theo di chúc
- Một số vấn đề lý
luận và thực tiễn

Đại học

Căn cứ ly hôn theo
Phan Yến
quy định của Luật
Hôn nhân và Gia đình Linh
năm 2014

Đại học

Quy định của pháp
luật dân sự về thừa kế
theo di chúc

Bùi Thị
Linh

Phan Thị
Kim Loan

ThS. Mai
Thị Mị

Đề tài tập trung nghiên cứu những vấn đề pháp lý về quy định của pháp luật hôn nhân và
gia đình về chia tài sản chung của vợ chồng khi ly hôn; nêu ra một số bất cạp trong quá
trình áp dụng quy định của pháp luật. từ đó đưa ra đề xuất nhằm hoàn thiện quy định của
pháp luạt về chia tài sản chung của vợ chồng khi ly hôn.

ThS. Mai
Thị Mị

Đề tài tập trung nghiên cứu về hoạt động chứng thực của ủy ban nhân dân. phân tích quy
định của pháp luật dựa vào thực tiễn của Ủy ban nhân dân phường Phú Hòa, thành phố
Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Tuy nhiên tác giả chưa phân tích và làm rõ các vấn đề về
lý luận và thực tiễn của đề tài. Đề xuất còn rất hạn chế.

ThS. Mai
Thị Mị

Đề tài tập trung phân tích những vấn đề lý luận và thực tiễn về Hòa giải trong tố tụng dân
sự. Tác giả nêu và phân tích được khái niệm và các đặc điểm liên quan trong hòa giải.
Đồng thời phân tích được quy định của pháp luật hiện hành. tìm ra được các bất cập. từ đó
đưa ra giải pháp, kiến nghị để hoàn thiện các quy định của pháp luật hiện hành.

ThS. Mai
Thị Mị

Đề tài tập trung nghiên cứu về Thừa kế theo di chúc. Tác giả sử dụng nhiều nội dung của
luật cũ (BLDS 2005). Phân tích và đưa ra đề xuất trên cơ sở bất cập của luật cũ, những hạn
chế đó đã được khắc phục ở (BLDS 2015). Chính vì vậy không có ý nghĩa trong nghiên
cứu.

ThS. Mai
Thị Mị

Đề tài tập trung nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn về Căn cứ ly hôn theo quy
định của Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014. Nêu lên được những quy định của pháp
luật hiện hành, phân tích được thực trạng áp dụng. từ đó chỉ ra những hạn chế, bất cập còn
tồn tài. Từ đó, đưa ra kiến nghị nhằm hoàn thiện quy định của pháp luật hiện hành.

ThS. Mai
Thị Mị

Đề tài phân tích làm sáng tỏ những vấn đề về quy định của pháp luật dân sự về thừa kế
theo di chúc. Đề tài phân tích được những vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến quy
định về thừa kế theo di chúc. Làm rõ được những nội dung về thực trạng áp dụng. từ đó
đưa ra được một số kiến nghị nhằm hoàn thiện quy định của pháp luật.

ThS. Mai
Thị Mị

Đề tài tập trung nghiên cứu những vấn đề lý luận về thừa kế theo pháp luật; đồng thời đưa
ra được một số vấn đề về thực trạng áp dụng những quy định của pháp luật. Phân tích được
một số bất cập. Qua đó đưa ra kiến nghị để khắc phục những tồn tại, hạn chế.

Đậu Thị
Xuân Tiên

ThS. Mai
Thị Mị

Đề tài Quyền tự định đoạt của đương sự trong vụ án dân sự nghiên cứu và phân tích được
những nội dung cơ bản sau: thứ nhất, làm sáng tỏ được những vấn đề lý luận về quyền tự
định đoạt của đương sự trong vụ án dân sự; thứ hai: phân tích được một số thực trạng; thứ
ba: đưa ra được một số giải pháp, kiến nghị nhằm hoàn thiện quy định của pháp luật.

Nguyễn
Thị Thanh
Tuyền

ThS. Mai
Thị Mị

Đề tài tập trung nghiên cứu về quyền và nghĩa vụ của đương sự trong vụ án dân sự. Làm rõ
những vấn đề lý luận và thực tiễn; Tìm ra những hạn chế, bất cập còn tồn tại; Từ đó đưaa
ra những kiến nghị phù hợp nhằm hoàn thiện quy định của pháp luật.

Đại học

Quyền khởi kiện vụ
Nguyễn
án dân sự theo quy
Văn
định của pháp luật tố
tụng dân sự Việt Nam Thanh

ThS. Mai
Thị Mị

Đề tài Quyền khởi kiện vụ án dân sự theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự Việt Nam
tập trung nghiên cứu những vấn đề sau: Thứ nhất, làm rõ những vấn đề lý luận về quyền
khởi kiện của đương sự; thứ hai, phân tích thực trạng áp dụng về quyền khởi kiện từ đó chỉ
ra bất cập còn tồn tại; Thứ ba, đưa ra kiến nghị phù hợp nhằm hạn chế vướng mắc, bất cập.

Đại học

Quy định của pháp
luật hôn nhân và gia
đình về nghĩa vụ cấp
dưỡng sau ly hôn

Hồ Thị
Thanh
Thư

ThS. Mai
Thị Mị

Đề tài Quy định của pháp luật hôn nhân và gia đình về nghĩa vụ cấp dưỡng sau ly hôn: Thứ
nhất, phân tích những vấn đề lý luận về nghĩa vụ cấp dưỡng sau ly hôn ; thứ hai, phân tích
thực trạng áp dụng về nghĩa vụ cấp dưỡng sau ly hôn từ đó chỉ ra bất cập còn tồn tại; Thứ
ba, đưa ra kiến nghị phù hợp nhằm hạn chế vướng mắc, bất cập.

Đại học

Trách nhiệm bồi
thường thiệt hại do
xâm phạm tính mạng,
sức khỏe theo quy
định của pháp luật
dân sự Việt Nam

Nguyễn
Hoàng
Kim Trâm

ThS. Mai
Thị Mị

Đề tài phân những vấn đề lý luận về Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do xâm phạm tính
mạng, sức khỏe theo quy định của pháp luật dân sự Việt Nam; đồng thời phân tích thực
trạng áp dụng những quy định của pháp luật, từ đó thấy được những bất cập và đưa ra kiến
nghị nhằm hoàn thiện quy định của pháp luật hiện hành.

Đại học

Quy định của pháp
luật tố tụng dân sự về
bảo đảm sự vô tư
khách quan của

Phạm Thị
Trâm

ThS. Mai
Thị Mị

Đề tài phân tích những vấn đề lý luận và thực tiễn về quy định của pháp luật tố tụng dân sự
về bảo đảm sự vô tư khách quan của những người tiến hành tố tụng; đồng thời tìm ra một
số bất cập còn tồn tại trong quy định của pháp luật; Đưa ra một số kiến nghị nhằm hoàn
thiện quy định của pháp luật hiện hành.

Thừa kế theo pháp

64

Đại học luật - Một số vấn đề

65

Đại học

Quyền tự định đoạt
của đương sự trong
vụ án dân sự

Đại học

Quyền và nghĩa vụ
của đương sự trong
vụ án dân sự

66

67

68

69

70

lý luận và thực tiễn

Phạm
Minh Lộc

những người tiến
hành tố tụng

71

Đại học túy trên địa bàn thành
phố Thủ Dầu Một

Rah Lan
H' Mậu

ThS. Mai
Thị Mị

Đề tài phân tích những vấn đề về khái niệm, bản chất, đặc điểm của tội phạm ma túy. Phân
tích thực tiễn áp dụng tại Tp. Thủ Dầu Một tỉnh Bình Dương. Nêu ra một số bất cập và từ
đó đưa ra kiến nghị để hoàn thiện quy định của pháp luật.

72

Đại học

Giải quyết tranh chấp
về quyền sử dụng đất
một số vấn đề lý luận
và thực tiễn

Trượng
Thị Thu
Huy

ThS. Mai
Thị Mị

Đề tài phân tích những vấn đề lý luận và thực tiễn về giải quyết tranh chấp về quyền sử
dụng đất. Nêu ra bất cập trong quá trình áp dụng quy định của pháp luật. Đề xuất kiến nghị
để hoàn thiện quy định của pháp luật.

Đại học

Hình phạt tử hình
trong Bộ luật Hình sự
2015

Nguyễn Sỉ
Hùng Anh

ThS.
chất pháp lý, vai trò và ý nghĩa của hình phạt tử hình). Nêu ra thực tiễn áp dụng và một số
Nguyễn
Khánh Hùng kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả áp dụng quy định pháp luật Việt Nam về hình phạt tử

Các tội phạm về ma

73

74

75

hình.

Đại học

Tội lạm dụng tín
nhiệm chiếm đoạt tài
sản trong Bộ luật
Hình sự 2015

Đại học

Vai trò của Luật sư
Lê Hoài
trong giai đoạn xét xử
sơ thẩm vụ án hình sự Bảo
Thừa kế theo pháp

76

Báo cáo phân tích những vấn đề lý luận và pháp lý về hình phạt tử hình (khái niệm, bản

Đại học luật trong pháp luật
dân sự Việt Nam

Trần Khả
Ái

Nguyễn
Hoàng Hà
Bình

Báo cáo phân tích những vấn đề lý luận và quy định pháp luật Việt Nam về tội lạm dụng
tín nhiệm chiếm đoạt tài sản (khái niệm, dấu hiệu pháp lý của tội lạm dụng tín nhiệm
ThS.
chiếm đoạt tài sản, phân biệt tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản với một số tội phạm
Nguyễn
Khánh Hùng khác), đồng thời nêu ra thực tiễn áp dụng pháp luật về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt
tài sản, từ đó đưa ra một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật trên thực
tế.
Báo cáo phân tích những vấn đề lý luận và pháp lý về vai trò của luật sư trong giai đoạn

ThS.
xét xử sơ thẩm vụ án hình sự (khái niệm, bản chất pháp lý, vai trò và ý nghĩa). Nêu ra thực
Nguyễn
Khánh Hùng tiễn áp dụng và một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả áp dụng quy định pháp luật Việt

Nam về vai trò của LS.

Báo cáo phân tích những vấn đề lý luận và pháp lý về thừa kế theo pháp luật trong PLDS
ThS.
Nguyễn
VN. Nêu ra thực tiễn áp dụng và một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả áp dụng quy
Khánh Hùng định pháp luật Việt Nam về thừa kế.

77

78

79

Đại học

Đại học

Đại học

Hình phạt tù có thời
hạn đối với người
dưới 18 tuổi phạm tội
trong Bộ luật Hình sự
2015

Tô Mạnh
Cường

Các tội phạm xâm hại
tình dục trẻ em trong
Bộ luật Hình sự 2015

Nguyễn
Thị Kim
Chi

ThS.
phạm tình dục trẻ em (khái niệm, dấu hiệu pháp lý của nhóm tội này), đồng thời nêu ra
Nguyễn
Khánh Hùng thực tiễn áp dụng pháp luật về nhóm tội này từ đó đưa ra một số kiến nghị nhằm nâng cao

Tội trộm cắp tài sản
trong Bộ luật Hình sự
2015

Huỳnh
Thị Ngọc
Giàu

ThS.
TS (khái niệm, dấu hiệu pháp lý của tội trộm cắp TS, phân biệt tội trộm cắp tài sản với một
Nguyễn
Khánh Hùng số tội phạm khác), đồng thời nêu ra thực tiễn áp dụng pháp luật về tội trộm cắp TS, từ đó

Tội giết người trong
Bộ luật Hình sự 2015

Phạm Thị
Thanh Hà

ThS.
(khái niệm, dấu hiệu pháp lý, phân biệt tội giết người với một số tội phạm khác), đồng thời
Nguyễn
Khánh Hùng nêu ra thực tiễn áp dụng pháp luật về tội giết người, từ đó đưa ra một số kiến nghị nhằm

Báo cáo phân tích những vấn đề lý luận và pháp lý về hình phạt tù có thời hạn đối với

ThS.
người dưới 18 tuổi phạm tội (khái niệm, bản chất pháp lý, vai trò và ý nghĩa của nó). Nêu
Nguyễn
Khánh Hùng ra thực tiễn áp dụng và một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả áp dụng quy định pháp

luật Việt Nam về hình phạt đối với người dưới 18 tuổi.

Báo cáo phân tích những vấn đề lý luận và quy định pháp luật Việt Nam về các tội xâm
hiệu quả áp dụng pháp luật trên thực tế.

Báo cáo phân tích những vấn đề lý luận và quy định pháp luật Việt Nam về tội trộm cắp
đưa ra một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật trên thực tế.

Báo cáo phân tích những vấn đề lý luận và quy định pháp luật Việt Nam về tội giết người

80

Đại học

nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật trên thực tế.
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83

Đại học

Đại học

Đại học

Tội cố ý gây thương
tích hoặc gây tổn hại
sức khỏe của người
khác trong Bộ luật
Hình sự 2015

Trần
Thắng Lợi

Tội cướp tài sản
trong Bộ luật Hình sự
2015

Trần Thị
Thạch
Thảo

ThS.
(khái niệm, dấu hiệu pháp lý, phân biệt tội cướp tài sản với một số tội phạm khác), đồng
Nguyễn
Khánh Hùng thời nêu ra thực tiễn áp dụng pháp luật về tội này, từ đó đưa ra một số kiến nghị nhằm nâng

Tội tàng trữ trái phép
chất ma túy trong Bộ
luật Hình sự 2015

Đỗ Huỳnh
Anh Thư

ThS.
Báo cáo phân tích những vấn đề lý luận và quy định pháp luật Việt Nam về tội tàng trữ trái
Nguyễn
Khánh Hùng phép chất ma túy (khái niệm, dấu hiệu pháp lý, phân biệt tội này với một số tội phạm

Báo cáo phân tích những vấn đề lý luận và quy định pháp luật Việt Nam về tội cố ý gây

ThS.
thương tích (khái niệm, dấu hiệu pháp lý, phân biệt tội cố ý gây thương tích với một số tội
Nguyễn
phạm khác), đồng thời nêu ra thực tiễn áp dụng pháp luật về tội này, từ đó đưa ra một số
Khánh Hùng

kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật trên thực tế.

Báo cáo phân tích những vấn đề lý luận và quy định pháp luật Việt Nam về tội cướp tài sản
cao hiệu quả áp dụng pháp luật trên thực tế.

khác), đồng thời nêu ra thực tiễn áp dụng pháp luật về tội này, từ đó đưa ra một số kiến
nghị nhằm nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật trên thực tế.

84
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Đại học

Đại học

Tội mua bán trái phép
Lê Hà
chất ma túy trong Bộ
Trang
luật Hình sự 2015

Tội vô ý làm chết
người trong Bộ luật
Hình sự 2015

Báo cáo phân tích những vấn đề lý luận và quy định pháp luật Việt Nam về tội mua bán

ThS.
trái phép chất ma túy (khái niệm, dấu hiệu pháp lý, phân biệt tội này với một số tội phạm
Nguyễn
khác), đồng thời nêu ra thực tiễn áp dụng pháp luật về tội này, từ đó đưa ra một số kiến
Khánh Hùng

nghị nhằm nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật trên thực tế.

Báo cáo phân tích những vấn đề lý luận và quy định pháp luật Việt Nam về tội vô ý làm

Dương
Thị Bích
Trâm

ThS.
chết người (khái niệm, dấu hiệu pháp lý, phân biệt tội này với một số tội phạm khác), đồng
Nguyễn
Khánh Hùng thời nêu ra thực tiễn áp dụng pháp luật về tội này, từ đó đưa ra một số kiến nghị nhằm nâng

Hoàng Thị
Tú Anh

ThS.
(khái niệm, dấu hiệu pháp lý, phân biệt tội này với một số tội phạm khác), đồng thời nêu ra
Nguyễn
Khánh Hùng thực tiễn áp dụng pháp luật về tội này, từ đó đưa ra một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu

cao hiệu quả áp dụng pháp luật trên thực tế.

Báo cáo phân tích những vấn đề lý luận và quy định pháp luật Việt Nam về tội đánh bạc

86

Đại học

Tội đánh bạc trong
Bộ luật Hình sự 2015

quả áp dụng pháp luật trên thực tế.
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Đại học

Đấu tranh phòng
chống tội trộm cắp tài
sản trên địa bàn tỉnh
Bình Dương

Lục Thị
Lê

Báo cáo phân tích những vấn đề lý luận và quy định pháp luật Việt Nam về Đấu tranh
ThS.
Nguyễn
phòng chống tội trộm cắp tài sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Đề ra các giải pháp hạn
Khánh Hùng chế tội phạm này trên địa bàn tỉnh.

Đại học

Giải quyết tranh chấp
về chia tài sản chung
của vợ chồng khi ly
hôn

Vũ Thị
Hằng

ThS.
Nguyễn
Thanh Phúc

Báo cáo trình bày về cơ sở lý luận của việc giải quyết tranh chấp về chia tài sản chung của
vợ chồng khi ly hôn, nêu ra thực trạng để từ đó đưa ra một số giải pháp nâng cao hiệu quả
giải quyết tranh chấp về chia tài sản chung của vợ chồng khi ly hôn.

Đại học

Thực tiễn giải quyết
tranh chấp chia tài
sản của vợ chồng
trong vụ án ly hôn

Phạm
Ngọc
Thuận
Nghĩa

ThS.
Nguyễn
Thanh Phúc

Báo cáo trình bày một số vấn đề lý luận về giải quyết tranh chấp chia tài sản của vợ, chồng
trong vụ án ly hôn, nêu ra thực trạng để từ đó đưa ra một số giải pháp nâng cao hiệu quả
giải quyết tranh chấp chia tài sản của vợ, chồng trong vụ án ly hôn.

Đại học

Thực tiễn giải quyết
tranh chấp chia di sản
giữa cha, mẹ nuôi và
con nuôi

Huỳnh
Ngọc
Nguyên

ThS.
Nguyễn
Thanh Phúc

Báo cáo trình bày cơ sở lý luận về giải quyết tranh chấp chia di sản giữa cha, mẹ nuôi và
con nuôi; nêu ra thực trạng để từ đó đưa ra một số giải pháp nâng cao hiệu quả giải quyết
tranh chấp chia di sản giữa cha, mẹ nuôi và con nuôi.

Đại học

Bảo vệ quyền sở hữu
tài sản theo pháp luật
dân sự Việt Nam

Lê
Nguyễn
Thanh
Nhàn

ThS.
Nguyễn
Thanh Phúc

Báo cáo trình bày cơ sở lý luận về bảo vệ quyền sở hữu tài sản theo pháp luật dân sự Việt
Nam; nêu ra thực trạng để từ đó đưa ra một số giải pháp hoàn thiện pháp luật dân sự Việt
Nam về bảo vệ quyền sở hữu.

Đại học

Tội giết người do
vượt quá giới hạn
phòng vệ chính đáng
theo pháp luật hình
sự Việt Nam

Nguyễn
Thị Kiều
Oanh

ThS.
Nguyễn
Thanh Phúc

Báo cáo trình bày cơ sở lý luận về tội giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính
đáng, nêu ra thực trạng để từ đó đưa ra một số giải pháp hoàn thiện pháp luật hình sự việt
nam về tội giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng.

Đại học

Thực tiễn thực hiện
các biện pháp bảo vệ,
hỗ trợ nạn nhân bạo
lực gia đình

Nguyễn
Thị
Phượng

ThS.
Nguyễn
Thanh Phúc

Báo cáo trình bày cơ sở lý luận về các biện pháp bảo vệ, hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình;
nêu ra thực trạng để từ đó đưa ra một số giải pháp nâng cao hiệu quả áp dụng các biện
pháp bảo vệ, hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình.

94

Đại học

Thực tiễn giải quyết
tranh chấp hợp đồng
tặng cho tài sản của
Tòa án Nhân dân

Phạm
Hoàng
Qui

ThS.
Nguyễn
Thanh Phúc

Báo cáo trình bày cơ sở lý luận về giải quyết tranh chấp hợp đồng tặng cho tài sản của Tòa
án nhân dân; nêu ra thực trạng để từ đó đưa ra một số giải pháp nâng cao hiệu quả giải
quyết tranh chấp hợp đồng tặng cho tài sản của Tòa án nhân dân.

95

Đại học lý luận và thực tiễn

Thị Sang

ThS.
Nguyễn
Thanh Phúc

Báo cáo trình bày cơ sở lý luận về thừa kế theo di chúc; nêu ra thực trạng để từ đó đưa ra
một số giải pháp hoàn thiện pháp luật dân sự việt nam về thừa kế theo di chúc.

Trần
Thanh
Tiền

ThS.
Nguyễn
Thanh Phúc

Báo cáo trình bày về cơ sở lý luận của quản lý nhà nước về lý lịch tư pháp; nêu ra thực
trạng để từ đó đưa ra một số giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà
nước về lý lịch tư pháp của Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh.
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Thừa kế theo di chúc

Đại học

Thực tiễn thực hiện
nhiệm vụ quản lý nhà
nước về lý lịch tư
pháp của Sở Tư pháp
tỉnh Tây Ninh

Đại học

Tổ chức và hoạt động
của Ủy ban nhân dân
quận Bình Thạnh, Tp.
HCM - Lý luận và
thực tiễn

Hồ Tấn
Thành

ThS.
Nguyễn
Thanh Phúc

Báo cáo trình bày về lý luận chung về tổ chức và hoạt động của UBND cấp huyện; nêu ra
thực trạng để từ đó đưa ra một số giải pháp hoàn thiện tổ chức và hoạt động của Ủy ban
nhân dân quận Bình Thạnh.

Đại học

Buộc khôi phục lại
tình trạng ban đầu
trong xử phạt vi
phạm hành chính Thực trạng và hướng
hoàn thiện

Tô Ngọc
Lệ Trinh

ThS.
Nguyễn
Thanh Phúc

Báo cáo trình bày những vấn đề chung về buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu trong xử
phạt vi phạm hành chính; nêu ra thực trạng để từ đó đưa ra một số giải pháp hoàn thiện
pháp luật về biện pháp buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu trong xử phạt vi phạm hành
chính.

Đại học

Hợp đồng dân sự vô
hiệu do không tuân
thủ quy định về hình
thức theo pháp luật
dân sự Việt Nam

Lê Thị
Hoàng
Yến

ThS.
Nguyễn
Thanh Phúc

Báo cáo trình bày cơ sở lý luận về hợp đồng dân sự vô hiệu do không tuân thủ quy định về
hình thức; nêu ra thực trạng để từ đó đưa ra một số giải pháp hoàn thiện pháp luật dân sự
Việt Nam về hợp đồng dân sự vô hiệu do không tuân thủ quy định về hình thức.

Đại học

Biện pháp tư pháp xử
lý người phạm tội
dưới 18 tuổi. Lý luận
và thực tiễn

Lường
Văn Dũng

ThS.
Nguyễn
Thanh Phúc

Báo cáo trình bày một số vấn đề lý luận về biện pháp tư pháp đối với người dưới 18 tuổi
phạm tội; nêu ra thực trạng để từ đó đưa ra một số giải pháp nâng cao hiệu quả áp dụng các
biện pháp tư pháp xử lý người dưới 18 tuổi phạm tội.
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Đại học

Thực tiễn xử phạt vi
phạm hành chính đối
với người chưa thành
niên vi phạm hành
chính

Trần Đình
Thiên

ThS.
Nguyễn
Thanh Phúc

Báo cáo trình bày một số vấn đề lý luận về xử phạt vi phạm hành chính đối với người chưa
thành niên vi phạm hành chính; nêu ra thực trạng để từ đó đưa ra một số giải pháp hoàn
thiện pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính đối với người chưa thành niên vi phạm hành
chính.

102

Huỳnh
Quyền của bị can
Đại học theo pháp luật tố tụng Thị Lan
hình sự Việt Nam
Anh

ThS.
Nguyễn
Thanh Phúc

Báo cáo trình bày những vấn đề lý luận về quyền của bị can trong Tố tụng hình sự Việt
Nam; nêu ra thực trạng để từ đó đưa ra một số giải pháp nâng cao hiệu quả việc thực hiện
quyền của bị can theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam.
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pháp luật Việt Nam

Trần Phúc
Anh

ThS.
Nguyễn Thị
Hoàng Yến

BCTN hệ thống một số các vấn đề lý luận và quy định pháp luật về hợp đồng mua bán nhà
ở xã hội. Đánh giá thực trạng áp dụng pháp luật và đề xuất một số giải pháp hoàn thiện
pháp luật về hợp đồng mua bán nhà ở xã hội.

Đại học

Căn cứ ly hôn theo
luật hôn nhân và gia
đình năm 2014

Nguyễn
Ngọc
Bình

ThS.
Nguyễn Thị
Hoàng Yến

BCTN tóm lược một số nội dung lý luận và quy định pháp luật về căn cứ ly hôn theo Luật
hôn nhân và gia đình năm 2014. Qua việc phân tích thực trạng áp dụng pháp luật về căn cứ
ly hôn, tác giả đề xuất hoàn thiện quy định pháp luật về căn cứ ly hôn.

Đại học

Chế định về mang
thai hộ trong pháp
luật Việt Nam

Nguyễn
Lê Diễm
Hân

ThS.
Nguyễn Thị
Hoàng Yến

BCTN hệ thống các vấn đề lý luận và quy định pháp luật về chế định mang thai hộ theo
quy định của Luật HNGĐ năm 2014. Trên cơ sở phân tích thực trạng quy định pháp luật,
thực tiễn áp dụng pháp luật về mang thai hộ, tác giả kiến nghị một số giải pháp hoàn thiện
quy định pháp luật.

Đại học

Bảo vệ quyền lợi của
người thứ ba ngay
tình liên quan đến các
giao dịch về tài sản
chung của vợ chồng

Hà Dương
Thanh
Hòa

ThS.
Nguyễn Thị
Hoàng Yến

BCTN tóm lược một số các vấn đề lý luận, quy định pháp luật thực định về bảo vệ quyền
lợi của người thứ ba ngay tình liên quan đến các giao dịch về tài sản chung của vợ chồng.
Tác giả cũng trình bày thực trạng áp dụng pháp luật về bảo vệ quyền lợi người thứ ba ngay
tình liên quan đến các giao dịch về tài sản chung của vợ chồng và kiến nghị hoàn thiện
pháp luật.

Đại học

Bồi thường thiệt hại
do vi phạm quyền lợi
người tiêu dùng theo
quy định của pháp
luật dân sự

Nguyễn
Thị Bích
Ngọc

ThS.
Nguyễn Thị
Hoàng Yến

BCTN trình bày một số vấn đề chung về bồi thường thiệt hại do vi phạm quyền lợi người
tiêu dùng theo quy định của pháp luật dân sự. Tác giả cũng trình bày một số thực trạng áp
dụng pháp luật về bồi thường thiệt hại do vi phạm quyền lợi người tiêu dùng và kiến nghị
hoàn thiện pháp luật.

Đại học

Bồi thường thiệt hại
do nguồn nguy hiểm
cao độ gây ra - Lý
luận và thực tiễn

Huỳnh
Thị Yến
Nhi

ThS.
Nguyễn Thị
Hoàng Yến

BCTN trình bày một số vấn đề cơ bản về bồi thường thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao độ
gây ra; trình bày thực trạng áp dụng pháp luật và kiến nghị hoàn thiện pháp luật.

Đại học

Pháp luật hôn nhân
và gia đình về chia tài
sản chung của vợ
chồng khi ly hôn

Nguyễn
Thị Tuyết
Nhung

ThS.
Nguyễn Thị
Hoàng Yến

BCTN hệ thống một số vấn đề lý luận và quy định pháp luật thực định về chia tài sản
chung của vợ chồng khi ly hôn. Tác giả cũng trình bày một số thực trạng áp dụng pháp luật
về chia tài sản chung của vợ chồng khi ly hôn và kiến nghị hoàn thiện pháp luật.

Hợp đồng mua bán
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Đại học nhà ở xã hội theo

Nguyễn
Ngọc Ái
Như

ThS.
Nguyễn Thị
Hoàng Yến

BCTN trình bày tóm lược về các vấn đề lý luận và quy định pháp luật về chia tài sản chung
của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân và trình bày thực trạng áp dụng pháp luật, kiến nghị
hoàn thiện pháp luật về chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân.

Đại học

Bồi thường thiệt hại
ngoài hợp đồng do
súc vật gây ra - Một
số vấn đề lý luận và
thực tiễn

Hồ Liên
Hương
Quế

ThS.
Nguyễn Thị
Hoàng Yến

BCTN trình bày tóm lược một số vấn đề chung về bồi thường thiệt hai ngoài hợp đồng do
súc vật gây ra. Thông qua việc trình bày thực trạng áp dụng pháp luật về BTTH do súc vật
gây ra, tác giả kiến nghị hoàn thiện pháp luật về BTTH do súc vật gây ra.

Đại học

Lỗi trong trách nhiệm
bồi thường thiệt hại
ngoài hợp đồng theo
quy định của pháp
luật Việt Nam

ThS.
Nguyễn
Nguyễn Thị
Trọng Sơn Hoàng Yến

Đại học

Mang thai hộ vì mục Nguyễn
đích nhân đạo theo
Thị Kim
pháp luật hôn nhân và
Tiến
gia đình

ThS.
Nguyễn Thị
Hoàng Yến

BCTN hệ thống một số vấn đề lý luận và quy định pháp luật thực định về mang thai hộ vì
mục đích nhân đạo. Qua việc trình bày thực trạng áp dụng pháp luật về mang thai hộ, tác
giả đề xuất một số giải pháp để hoàn thiện luật HNGĐ về mang thai hộ.

Đại học

Quan hệ đại diện giữa
Lê Thu
vợ và chồng trong
Thảo
thời kỳ hôn nhân

ThS.
Nguyễn Thị
Hoàng Yến

BCTN tóm lược một số nội dung cơ bản về quan hệ đại diện giữa vợ và chồng trong thời
kỳ hôn nhân. Tác giả cũng trình bày thực trạng áp dụng pháp luật về quan hệ đại diện giữa
vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân và kiến nghị hoàn thiện một vài các quy định pháp luật có
liên quan.

Đại học

Chế độ pháp lý về tài
sản chung của vợ
chồng trong thời kỳ
hôn nhân

ThS.
Nguyễn Thị
Hoàng Yến

BCTN trình bày một số nội dung lý luận và quy định pháp luật thực định về chế độ tài sản
chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân. Qua việc trình bày thực trạng áp dụng pháp
luật, tác giả đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật.

Đại học

Bảo lưu quyền sở hữu
Lê Thị
và cầm giữ tài sản
theo pháp luật dân sự Thương
Việt Nam

ThS.
Nguyễn Thị
Hoàng Yến

BCTN tóm lược một số nội dung lý luận và quy định pháp luật thực định về bảo lưu quyền
sở hữu và cầm giữ tài sản theo pháp luật dân sự Việt Nam. Qua việc trình bày thực trạng
áp dụng pháp luật, tác giả đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về vấn đề
này.

Chia tài sản chung
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Đại học của vợ chồng trong
thời kỳ hôn nhân

Phạm Thị
Thu Thảo

BCTN trình bày hệ thống các vấn đề lý luận và quy định pháp luật thực định về lỗi trong
trách nhiệm BTTH ngoài hợp đồng. Tác giả cũng trình bày thực trạng áp dụng pháp luật và
đưa ra một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật về vấn đề này.
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Đại học

Bồi thường thiệt hại
do tính mạng bị xâm
phạm - Lý luận và
thực tiễn

Đại học

Xử phạt vi phạm
hành chính trong lĩnh
vực bảo vệ môi
trường tại huyện Bàu
Bàng, tỉnh Bình
Dương

Đại học

Hợp đồng chuyển
nhượng quyền sử
dụng đất - Lý luận và
thực tiễn

Đại học

Xét xử sơ thẩm vụ án
hình sự về tội tàng trữ
Nguyễn
trái phép chất ma túy
Viết Dũng
tại Tòa án nhân dân
tỉnh Bình Dương

Đại học

Cấp, tống đạt, thông
báo văn bản tố tụng
của tòa án trong Tố
tụng dân sự

Phạm
Bình An

Phạm
Quốc Bảo

Nguyễn
Văn
Cường

Phan Anh
Dũng

ThS.
Nguyễn Thị
Hồng Trang

Báo cáo làm rõ cơ sở lý luận và quy định của pháp luật về trách nhiệm bồi thường thiệt hại
ngoài hợp đồng do tính mạng bị xâm phạm cũng như việc áp dụng thực tiễn; chỉ ra những
bất cập trong quy định pháp luật và thực tiễn áp dụng từ các đề xuất kiến nghị hoàn thiện
quy định pháp luật về bồi thường thiệt hại nói chung, pháp luật về bồi thường hại do tính
mạng bị xâm phạm nói riêng.

ThS.
Nguyễn Thị
Hồng Trang

Báo cáo làm rõ cơ sở lý luận và những quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành
chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và thực tế áp dụng. Chỉ ra những thuận lợi, khó
khăn trong quá trình áp dụng các quy định của pháp luật trong xử phạt vi phạm hành chính
về bảo vệ môi trường. Từ đó, đề xuất những giải pháp hoàn thiện pháp luật về xử phạt vi
phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

ThS.
Nguyễn Thị
Hồng Trang

Báo cáo làm rõ những quy định cụ thể, nêu lên những bất cập và vướng mắc về “Hợp đồng
chuyển nhượng quyền sử dụng đất” được quy định trong Bộ luật Dân sự 2015 và Luật Đất
đai 2013. Phân tích vụ việc có thật trong thực tiễn nhằm đưa ra những giải pháp để xử lý
vụ việc một cách hợp lý đúng với các quy định của pháp luật. Từ đó đưa ra những đánh giá
để làm rõ trọng tâm vấn đề cần giải quyết phù hợp trong chế định hợp đồng về chuyển
nhượng quyền sử dụng đất ở Việt Nam.

ThS.
Nguyễn Thị
Hồng Trang

Báo cáo làm rõ các vấn đề lý luận và quy định của pháp luật về xét xử sơ thẩm tội tàng trữ
trái phép chất ma túy. Nghiên cứu thực tiễn xét xử sơ thẩm vụ án hình sự về tội tàng trữ
trái phép chất ma túy tại Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương để tìm ra những bất cập, những
hạn chế của pháp luật hình sự cũng như việc áp dụng pháp luật đối với tội danh này, từ đó
đề xuất các biện pháp bảo đảm áp dụng đúng pháp luật, đúng người, đúng tội đối với tội
tàng trữ trái phép chất ma túy.

ThS.
Nguyễn Thị
Hồng Trang

Báo cáo làm sáng tỏ những vấn đề lý luận cũng như các quy định về cấp, tống đạt, thông
báo văn bản tố tụng của Tòa án trong tố tụng dân sự; phân tích được các nội dung cơ bản
của pháp luật về cấp, tống đạt, thông báo văn bản tố tụng của Tòa án trong tố tụng dân sự.
Làm rõ những điểm hạn chế, bất cập trong quy định của pháp luật TTDS Việt Nam hiện
hành về cấp, tống đạt, thông báo văn bản tố tụng của Tòa án; những tồn tại, vướng mắc
trong thực tiễn áp dụng các quy định; chỉ ra các yếu tố ảnh hưởng đến việc cấp, tống đạt,
thông báo văn bản tố tụng của Tòa án. Đưa ra một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu việc

áp dụng các quy định của pháp luật TTDS Việt Nam về cấp, tống đạt, thông báo văn bản tố
tụng của Tòa án.
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Đại học

Khiếu kiện quyết
định hành chính trong
lĩnh vực quản lý đất
đai - Từ thực tiễn tại
tỉnh Bình Dương

Đại học

Hòa giải trong vụ án
dân sự - Từ thực tiễn
tại Tòa án nhân dân
thành phố Quảng
Ngãi, tỉnh Quảng
Ngãi

Đại học

Bồi thường thiệt hại
do tài sản bị xâm
phạm - Lý luận và
thực tiễn

Đại học

Tình hình tội lừa đảo
chiếm đoạt tài sản
trên địa bàn tỉnh Bình
Dương

ThS.
Nguyễn
Nguyễn Thị
Hữu Hưng Hồng Trang

Báo cáo làm rõ cơ sở lý luận và những quy định cụ thể liên quan đến việc khiếu kiện quyết
định hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai. Phân tích về xác định đối tượng khiếu kiện,
xác định thời hiệu khởi kiện, xác định người tham gia tố tụng, căn cứ đánh giá tính hợp
pháp của quyết định hành chính, hành vi hành chính, cơ chế đảm bảo thi hành bản án có
hiểu lực pháp luật. Từ đó tác giả đánh giá để làm rõ các vấn đề khía cạnh phù hợp, không
phù hợp trong chế định về khiếu kiện quyết định hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai.
Đồng thời, đề xuất ra những hướng hoàn thiện pháp luật về vấn đề khiếu kiện quyết định
hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai phù hợp với bối cảnh tình hình phát triển của xã
hội hiện nay.

Huỳnh
Tấn Khải

ThS.
Nguyễn Thị
Hồng Trang

Báo cáo làm rõ cơ sở lý luận và quy định của pháp luật về hoà giải trong tố tụng dân sự
thông qua các khái niệm, đặc điểm của hoà giải; phân tích các quy định về hoà giải nhằm
phát hiện những bất cập, hạn chế để có những kiến nghị giải pháp nhằm hoàn thiện các quy
định của hoà giải trong TTDS. Đồng thời, báo cáo trình bày thực tiễn hòa giải tại Toà án
nhân dân thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi để từ đó kiến nghị hoàn thiện pháp luật
về hòa giải trong vụ án dân sự.

Đỗ Hoàng
Minh
Khang

ThS.
Nguyễn Thị
Hồng Trang

Báo cáo làm rõ cơ sở lý luận, quy định của pháp luật, cơ sở thực tiễn, nhằm chỉ ra những
điểm hạn chế của pháp luật thực định. Từ đó tìm ra những phương hướng, giải pháp sửa
đổi, bổ sung nhằm hoàn thiện các quy định của pháp luật hiện hành về trách nhiệm bồi
thường thiệt hại do tài sản bị xâm phạm.

ThS.
Nguyễn Thị
Hồng Trang

Báo cáo trình bày cơ sở lý luận, các dấu hiệu pháp lý của tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo Điều 174 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung 2017; đánh giá thực trạng,
nguyên nhân và điều kiện phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn tỉnh Bình
Dương trong thời gian qua, từ đó dự báo tình hình tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản
trong thời gian tới và đề ra một số biện pháp góp phần nâng cao hiệu quả đấu tranh, phòng
chống tội phạm này.

Nguyễn
Nhựt
Khoa

126

127

128

ThS.
Nguyễn Thị
Hồng Trang

Báo cáo làm rõ cơ sở lý luận và những quy định của pháp luật về hợp đồng chuyển nhượng
quyền sử dụng đất được quy định trong Bộ luật Dân sự 2015 và Luật Đất đai 2013. Phân
tích vụ việc có thật trong thực tiễn, nêu lên những bất cập và vướng mắc về “Hợp đồng
chuyển nhượng quyền sử dụng đất”. Từ đó đưa ra những kiến nghị hoàn thiện chế định hợp
đồng về chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở Việt Nam.

ThS.
Nguyễn Thị
Hồng Trang

Báo cáo làm rõ cơ sở lý luận về hoà giải thông qua các khái niệm, đặc điểm của hoà giải.
Bên cạnh đó phân tích các quy định của pháp luật về hoà giải nhằm phát hiện những bất
cập, hạn chế trong quy định của pháp luật và thực tiễn thực hiện. Từ đó, tác giả đã có
những kiến nghị nhằm hoàn thiện các quy định của hoà giải trong tố tụng dân sự.

Nguyễn
Thị Thùy
Trang

ThS.
Nguyễn Thị
Hồng Trang

Báo cáo nghiên cứu những vấn đề mang tính khái quát chung như về khái niệm, đặc điểm,
ý nghĩa, nguyên tắc quyền tự định đoạt của đương sự; phân tích, đánh giá làm rõ những
quy định của pháp luật tố tụng dân sự về quyền tự định đoạt của đương sự trong vụ án dân
sự và tìm hiểu thực tiễn từ việc thực hiện quyền tự định đoạt của đương sự trong vụ án dân
sự. Từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện quy định của pháp luật và thực hiện có
hiệu quả quyền đó trên thực tế.

Phạm
Minh
Trung

ThS.
Nguyễn Thị
Hồng Trang

Báo cáo phân tích cơ sở lý luận chung và quy định của pháp luật về khiếu kiện quyết định
xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; làm rõ và đánh giá thực
trạng thực hiện pháp luật về khiếu kiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh
vực bảo vệ môi trường. Từ đó, đề xuất một số kiến nghị về khiếu kiện quyết định xử phạt
vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Vủ Thị
Kim Anh

ThS.
Nguyễn Thị
Khánh Ly

Đề tài phân tích những vấn đề lý luận và thực trạng quy định pháp luật về hoạt động môi
giới bất động sản. Sau đó, soi rọi vào thực tiễn tại sàn bất động sản khu công nghiệp Mỹ

Đại học

Đại học

Hợp đồng chuyển
nhượng quyền sử
dụng đất từ thực tiễn
tại tỉnh Bình Dương

Đại học

Hòa giải trong tố tụng
dân sự - Từ thực tiễn Trần Ngọc
tại Tòa án nhân dân
Thắng
thị xã Bến Cát

Quyền tự định đoạt
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ThS.
Nguyễn Thị
Hồng Trang

Báo cáo làm rõ quy định của pháp luật về vị trí, vai trò của người đại diện theo ủy quyền
của đương sự trong TTHC. Từ đó phân tích, chỉ ra những điểm còn hạn chế, thiếu sót trong
quy định của pháp luật cũng như thực tiễn áp dụng về chủ thể này. Đồng thời, đề xuất các
giải pháp hoàn thiện pháp luật, giải pháp thực hiện hiệu quả hơn trong công tác giải quyết
án hành chính và công tác xét xử của Tòa án.

Người đại diện theo
ủy quyền của đương
sự trong tố tụng hành
chính Việt Nam

Đại học của đương sự trong
vụ án dân sự

Khiếu kiện quyết
định xử phạt vi phạm
hành chính trong lĩnh
vực bảo vệ môi
trường
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Đại học

131

Đại học bất động sản tại sàn

Hoạt động môi giới
bất động sản khu

Phan Thị
Kim Liên

Nguyễn
Thị Yến
Nhi

Phước- Bình Dương. Từ đó, đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của pháp
luật

công nghiệp Mỹ
Phước - Bình Dương

Đại học

Pháp luật về hòa giải
vụ án hôn nhân và gia
đình - Thực tiễn từ
Tòa án nhân dân
huyện Bắc Tân Uyên,
tỉnh Bình Dương

Trần Thị
Thủy Tiên

ThS.
Nguyễn Thị
Khánh Ly

Sinh viên đã nêu được những vấn đề lý luận và quy định pháp luật của hòa giải vụ án hôn
nhân và gia đình. Đồng thời, sinh viên soi rọi trong thực tiễn áp dụng tại Tòa án nhân dân
huyện Bắc Tân Uyên để thấy những hạn chế của quy định pháp luật. Từ đó, sinh viên đã có
một số đề xuất pháp luật mang tính hợp lý, khả thi.

Đại học

Thực hành quyền
công tố trong giai
đoạn điều tra tội giết
người - Thực tiễn từ
Viện kiểm sát nhân
dân tỉnh Bình Dương

Dư Lê
Cẩm Tú

ThS.
Nguyễn Thị
Khánh Ly

Sinh viên nêu được cơ sở lý luận và quy định pháp luật của thực hành quyền công tố trong
giai đoạn điều tra tội giết người. Sau đó, soi rọi vào thực tiễn áp dụng của VKS tỉnh Bình
Dương. Từ đó, đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của pháp luật
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Đại học

Giải quyết tranh chấp
về thừa kế quyền sử
dụng đất - Thực tiễn
tại tỉnh Bình Dương

Đinh Thị
Tuyết

ThS.
Nguyễn Thị
Khánh Ly

Sinh viên đã nêu được những vấn đề lý luận và pháp lý về giải quyết tranh chấp về thừa kế
quyền sử dụng đất. Sau đó, soi rọi vào thực tiễn áp dụng tại tỉnh Bình Dương. Từ đó, đề
xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của pháp luật
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Đại học lý về hợp đồng mua

Lê Minh
Thảo

ThS.
Nguyễn Thị
Khánh Ly

Sinh viên đã nêu được những vấn đề lý luận và pháp lý về hợp đồng mua bán căn hộ chung
cư. Từ đó, phân tích những bất cập của pháp luật hiện hành và đề xuất một số giải pháp
nhằm nâng cao hiệu quả của pháp luật

Đại học

Hòa giải tranh chấp
đất đai ở ủy ban nhân
dân cấp xã - Thực
tiễn tại Ủy ban nhân
dân phường Phú Hòa

Sầm Thị
Thu Thảo

ThS.
Nguyễn Thị
Khánh Ly

Sinh viên đã nêu được những vấn đề lý luận và quy định pháp luật về Hòa giải tranh chấp
đất đai ở UBND cấp xã. Sau đó, soi rọi vào thực tiễn áp dụng tại UBND phường Phú Hòa,
thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Từ đó, đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao
hiệu quả của pháp luật

Đại học

Pháp luật Việt Nam
về việc sinh con bằng
kỹ thuật thụ tinh
trong ống nghiệm

Phạm Thị
Hiền
Trang

ThS.
Nguyễn Thị
Khánh Ly

Sinh viên đã nêu được khái quát chung và những vấn đề pháp lý của việc sinh con bằng kỹ
thuật thụ tinh trong ống nghiệm. Từ đó, phân tích những vướng mắc và đề xuất một số giải
pháp nhằm nâng cao hiệu quả của pháp luật
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Những vấn đề pháp

bán căn hộ chung cư
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Đại học

Thực tiễn giải quyết
vấn đề cấp dưỡng sau
khi ly hôn tại tỉnh
Bình Dương

É La
Manh Thị
Hệ

ThS.
Nguyễn Thị
Khánh Ly

Sinh viên đã nêu được những vấn đề lý luận và quy định pháp luật về Cấp dưỡng sau ly
hôn. Sau đó, soi rọi vào thực tiễn áp dụng tại tỉnh Bình Dương. Từ đó, đề xuất một số giải
pháp nhằm nâng cao hiệu quả của pháp luật

Đại học

Đấu tranh phòng
chống tội cướp giật
tài sản trên địa bàn
huyện Krông Pắk,
tỉnh Đắk Lắk

Y Nôba
Knul

ThS.
Nguyễn Thị
Khánh Ly

Sinh viên đã nêu được những vấn đề lý luận và quy định pháp luật về Tội cướp giật tài sản.
Sau đó, soi rọi vào thực tiễn tại địa bàn huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắc. Từ đó, đề xuất
một số giải pháp nhằm đấu tranh phòng chống tội phạm

Đại học

Thực tiễn về chia tái
sản chung sau ly hôn
tại huyện Sơn Hòa,
tỉnh Phú Yên

La Văn
Hảo

ThS.
Nguyễn Thị
Khánh Ly

Sinh viên đã nêu được những vấn đề lý luận và quy định pháp luật về Chia tài sản chung
sau ly hôn. Sau đó, soi rọi vào thực tiễn áp dụng tại huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên. Từ đó,
đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của pháp luật

Đại học

Đấu tranh phòng
chống tội trộm cắp tài
sản trên địa bàn
Thành phố Pleiku,
tỉnh Gia Lai

Rơ Chăm
Ksor Sang

ThS.
Nguyễn Thị
Khánh Ly

Sinh viên đã nêu được những vấn đề lý luận và quy định pháp luật về Tội trộm cắp tài sản.
Sau đó, soi rọi vào thực tiễn tại địa bàn thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Từ đó, đề xuất một
số giải pháp nhằm đấu tranh phòng chống tội phạm

142

Đại học

Thực tiễn bồi thường
khi Nhà nước thu hồi
đất nông nghiệp tại
xã Sơn Điền, huyện
Di Linh, tỉnh Lâm
Đồng

K' Sắc

ThS.
Nguyễn Thị
Khánh Ly

Sinh viên đã nêu được những vấn đề lý luận và quy định pháp luật về Bồi thường khi nhà
nước thu hồi đất nông nghiệp. Sau đó, soi rọi vào thực tiễn áp dụng tại xã Sơn Điền, huyện
Di Linh, tỉnh Lâm Đồng. Từ đó, đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của
pháp luật
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Đại học quyết ly hôn có yếu

Trần Thị
Thanh
Huyền

ThS.
Nguyễn Thị
Kim Quyên

Sinh viên đã nêu được những vấn đề lý luận và quy định pháp luật về vấn đề giải quyết ly
hôn có yếu tố nước ngoài trên cơ sở thực tiễn một số địa phương. Từ đó, đề xuất một số
giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của pháp luật hôn nhân gia đình.
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Pháp luật về giải
tố nước ngoài
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Đại học

Thế chấp quyền sử
dụng đất để đảm bảo
vay vốn ngân hàng Thực trạng và giải
pháp

ThS.
Nguyễn Thị
Kim Quyên

Sinh viên đã nêu được những vấn đề lý luận và quy định pháp luật về thế chấp quyền sử
dụng đất để đảm bảo vay vốn ngân hàng, phát hiện những hạn chế, bất cập trong quy định
và thực tiễn . Từ đó, đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của pháp luật.

Đại học

Đăng ký kết hôn theo
quy định của Luật
Trần Đăng
Hôn nhân và Gia đình
từ thực tiễn tỉnh Bình Khang
Dương

ThS.
Nguyễn Thị
Kim Quyên

Sinh viên đã nêu được những vấn đề lý luận và quy định pháp luật về đăng ký kết hôn theo
luật Hôn nhân - Gia đình qua thực tiễn tại tỉnh Bình Dương, phát hiện những hạn chế, bất
cập trong quy định và thực tiễn áp dụng pháp luật. Từ đó, đề xuất một số giải pháp nhằm
nâng cao hiệu quả của pháp luật

Đại học

Giải quyết khiếu nại
trong lĩnh vực thi
hành án dân sự từ
thực tiễn tỉnh Bình
Dương

Nguyễn
Thị Lài

ThS.
Nguyễn Thị
Kim Quyên

Sinh viên đã nêu được những vấn đề lý luận và quy định pháp luật về giải quyết khiếu nại
trong lĩnh vực thi hành án dân sự qua thực tiễn tại tỉnh Bình Dương, phát hiện những hạn
chế, bất cập trong quy định và thực tiễn . Từ đó, đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao
hiệu quả của pháp luật

Đại học

Người thừa kế không
phụ thuộc vào nội
dung di chúc

Hoàng Thị ThS.
Nguyễn Thị
Kim Liên Kim Quyên

Sinh viên đã nêu được những vấn đề lý luận và quy định pháp luật về người thừa kế không
phụ thuộc vào di chúc, phát hiện những hạn chế, bất cập trong quy định và thực tiễn áp
dụng luật. Từ đó, đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của pháp luật liên quan
lĩnh vực thừa kế.

Đại học

Các biện pháp cưỡng
chế thi hành án dân
sự theo pháp luật Việt
Nam - Thực tiễn tỉnh
Bình Dương

Hoàng Thị ThS.
Nguyễn Thị
Mai
Kim Quyên

Sinh viên đã nêu được những vấn đề lý luận và quy định pháp luật về các biện pháp cưỡng
chế thi hành án dân sự, phát hiện những hạn chế, bất cập trong quy định và thực tiễn . Từ
đó, đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của pháp luật liên quan lĩnh vực thi
hành án.

Đại học

Đăng ký khai sinh
theo quy định pháp
luật - Thực tiễn tại
tỉnh Bình Dương

Trần
Thành
Phát

Sinh viên đã nêu được những vấn đề lý luận và quy định pháp luật về đăng ký khai sinh
theo quy định pháp luật, phát hiện những hạn chế, bất cập trong quy định và thực tiễn . Từ
đó, đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của pháp luật liên quan lĩnh vực thi
hành án.

Bế Thị
Hường

ThS.
Nguyễn Thị
Kim Quyên
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Đại học

Đăng ký kết hôn tại
ủy ban nhân dân cấp
huyện - Thực tiễn tại
huyện Bàu Bàng

Trần Văn
Tình

ThS.
Nguyễn Thị
Kim Quyên

Sinh viên đã nêu được những vấn đề lý luận và quy định pháp luật về đăng ký kết hôn tại
Ủy ban nhân nhân dân cấp huyện, phát hiện những hạn chế, bất cập trong quy định và thực
tiễn qua thực tế của huyện Bàu Bàng. Từ đó, đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu
quả của pháp luật liên quan lĩnh vực hôn nhân gia đình.

Đại học

Thực trạng công tác
hòa giải tranh chấp
đất đai tại ủy ban
nhân dân cấp xã

Phan Lâm
Toàn

ThS.
Nguyễn Thị
Kim Quyên

Sinh viên nêu và phân tích được cơ sở lý luận về hoà giải thông qua các khái niệm, đặc
điểm của hoà giải, phát hiện những bất cập, hạn chế trong quy định của pháp luật và thực
tiễn thực hiện. Từ đó, tác giả đã có những kiến nghị nhằm hoàn thiện các quy định của
công tác hoà giải về lĩnh vực đất đai.

Đại học

Thừa kế theo di chúc
theo quy định của
pháp luật Việt Nam

Huỳnh
Ngọc Anh
Tuấn

ThS.
Nguyễn Thị
Kim Quyên

Sinh viên nêu và phân tích được cơ sở lý luận về thừa kế, thừa kế theo di chúc thông qua
các khái niệm, đặc điểm của hoà giải, phát hiện những bất cập, hạn chế trong quy định của
pháp luật và thực tiễn thực hiện. Từ đó, tác giả đã có những kiến nghị nhằm hoàn thiện các
quy định của pháp luât dân sự.

Đại học

Thẩm quyền xử lý vi
phạm hành chính của
ủy ban nhân dân cấp
xã

Lê Ngọc
Tuyền

ThS.
Nguyễn Thị
Kim Quyên

Sinh viên đã nêu và phân tích được những vấn đề lý luận và thực tiễn về thẩm quyền xử lý
vi phạm hành chính của Ủy ban nhân dân cấp xã. Trên cơ sở đó, đề tài đã chỉ ra những khó
khăn, bất cập khi áp dụng pháp luật và giải quyết các tình huống thực tế. Từ đó, đề xuất
một số giải pháp nhằm hoàn thiện quy định của pháp luật trong thời gian tới.

Đại học

Hoạt động chứng
thực của ủy ban nhân
dân cấp xã theo quy
định của pháp luật
hiện nay

Nguyễn
Tấn Thi

ThS.
Nguyễn Thị
Kim Quyên

Sinh viên đã nêu và phân tích được những vấn đề chung về hoạt động chứng thực của Ủy
ban nhân dân cấp xã. Trên cơ sở đó, đề tài đã chỉ ra những khó khăn, bất cập khi áp dụng
pháp luật và giải quyết các tình huống thực tế. Từ đó, đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn
thiện quy định của pháp luật trong thời gian tới.

Đại học

Hoạt động tiếp công
dân của ủy ban nhân
dân cấp xã theo quy
định của pháp luật

Phạm Văn
Thiện

ThS.
Nguyễn Thị
Kim Quyên

Sinh viên đã nêu và phân tích được những vấn đề chung về hoạt động tiếp công dân của
Ủy ban nhân dân cấp xã theo quy định pháp luật. Trên cơ sở đó, đề tài đã chỉ ra những khó
khăn, bất cập khi áp dụng pháp luật và giải quyết các tình huống thực tế. Từ đó, đề xuất
một số giải pháp nhằm hoàn thiện quy định của pháp luật trong thời gian tới

Đại học

Giải quyết vụ án ly
hôn theo quy định
pháp luật hiện hành

Nguyễn
Thu Thủy

ThS.
Nguyễn Thị
Kim Quyên

Sinh viên đã nêu và phân tích được những vấn đề chung về việc giải quyết vụ án ly hôn
theo quy định pháp luật hiện hành. Trên cơ sở đó, đề tài đã chỉ ra những khó khăn, bất cập

khi áp dụng pháp luật và giải quyết các tình huống thực tế. Từ đó, đề xuất một số giải pháp
nhằm hoàn thiện quy định của pháp luật trong thời gian tới.
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Đại học

Xử lý vi phạm hành
chính trong lĩnh vực
môi trường theo pháp
luật Việt Nam

Đại học

Quy định pháp luật
về thỏa thuận trọng
tài vô hiệu - Những
vấn đề lý luận và
thực tiễn

Đại học

Pháp luật về đăng ký
khai sinh ở Việt Nam
hiện nay - Nhìn từ
thực tiễn áp dụng tại
Ủy ban nhân dân thị
trấn Liên Hương,
huyện Tuy Phong,
tỉnh Bình Thuận

Đại học

Quy định pháp luật
về đăng ký khai sinh
ở Việt Nam hiện nay
- Nhìn từ thực tiễn áp
dụng tại Ủy ban nhân
dân xã Ia Pết, huyện

Lý Minh
Hiếu

Cao Thị
Hoàng
Anh

Phan Huy
Hoàng

Đặng Thị
Kiều Linh

ThS.
Nguyễn Thị
Kim Quyên

Sinh viên đã nêu và phân tích được những vấn đề lý luận và thực tiễn về xử lý vi phạm
hành chính trong lĩnh vực môi trường. Trên cơ sở đó, đề tài đã chỉ ra những khó khăn, bất
cập khi áp dụng pháp luật và giải quyết các tình huống thực tế. Từ đó, đề xuất một số giải
pháp nhằm hoàn thiện quy định về xử lý vi phạm hành chính lĩnh vực môi trường trong
thời gian tới.

ThS.
Nguyễn
Tiến Lực

Báo cáo tốt nghiệp đã trình bày được những vấn đề lý luận chung về thỏa thuận Trọng tài
vô hiệu theo quy định tại Luật Trọng tài thương mại năm 2010, Phân tích các trường hợp
thỏa thuận trọng tài vô hiệu theo quy định của Luật Trong tài thương mại năm 2010. Trên
cơ sở đó, đề tài đã chỉ ra những khó khăn, bất cập khi áp dụng pháp luật và giải quyết các
tình huống thực tế của Thỏa thuận trọng tài vô hiệu. Từ đó, đề tài đưa ra một số đề xuất
nhằm hoàn thiện chế định thỏa thuận trọng tài được quy định tại Luật Trọng tài thương mại
năm 2010 hiện nay

ThS.
Nguyễn
Tiến Lực

Báo cáo tốt nghiệp đã nêu được các quy định pháp luật về đăng ký khai sinh ở Việt Nam
hiện nay theo quy định của pháp luật về Hộ tịch. Báo cáo đã trình bày các vấn đề lý luận
chung về đăng ký khai sinh, phân tích các quy định pháp luật hiện nay về đăng ký khai
sinh. Trên cơ sở đó, báo cáo đã trình bày thực trạng đăng ký khai sinh tại Uỷ ban nhân dân
thị trấn Liên Hương, huyện Tuy phong tỉnh Bình Thuận. Báo cáo đã chỉ ra được một số
khó khăn, bất cập đang còn tồn tại từ quy định pháp luật và từ thực tiễn áp dụng pháp luật
và từ đó báo cáo đã đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện chế định pháp luật về đăng
ký khai sinh cũng như một số giải pháp nhằm hoàn thiện thực trạng áp dụng thủ tục đăng
ký khai sinh tại UBND thị trấn Liên Hương, huyện Tuy Phong tỉnh BìnhThuận.

ThS.
Nguyễn
Tiến Lực

Báo cáo tốt nghiệp đã trình bày các vấn đề lý luận và thực tiễn áp dụng pháp luật về đăng
ký khai sinh theo quy định của pháp luật về Hộ tịch ở Việt Nam hiện nay. Tác giải báo cáo
tốt nghiệp đã tập trung nghiên cứu thực trạng áp dụng tại UBND xã Ia Pết, huyện Đak
Đoa, tỉnh Gia Lai hiện nay, báo cáo đã chỉ ra được một số bất cập còn đang tổn tại về việc
áp dụng pháp luật về đăng ký khai sinh hiện nay và trên cơ sở đó, báo cáo đã đề xuất một
số giải pháp nhằm hoàn thiện các quy định pháp luật về đăng ký khai sinh hiện nay cũng
như việc áp dụng có hiệu quả tại UBND xã Ia Pết, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai hiện nay.

Đak Đoa, tỉnh Gia
Lai
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ThS.
Nguyễn
Tiến Lực

Báo cáo tốt nghiệp đã trình bày những vấn đề lý luận chung về đăng ký kết hộn hiện nay
theo quy định pháp luật hôn nhân và gia đình, pháp luật về Hộ tịch, báo cáo đã phân tích
được các quy định pháp luật hiện nay về trình tự, thủ tục đăng ký kết hôn, từ đó báo cáo đã
tìm ra một số khó khăn, bất cập tự quy định pháp luật cũng như việc áp dụng các quy định
pháp luật về đăng ký kết hôn trong thực tiễn, báo cáo đã tìm hiểu quá trình vận dụng các
quy định pháp luật về đăng ký kết hôn tại Uỷ ban nhân dân xã Hòa Bình 1, huyện Tây Hòa
tỉnh Phú Yên hiện nay, Từ đó, báo đã chỉ ra một số khó khăn, bất cập khi áp dụng pháp
luật về đăng ký kết hôn và nêu ra một số giải pháp, kiến nghị nhằn hoàn thiện pháp luật
cũng như nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật về đăng ký kết hôn tại Ủy ban nhân dân xã
Hòa Bình 1, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên hiện nay.

ThS.
Nguyễn
Tiến Lực

Báo cáo tốt nghiệp tập trung vào việc nghiên cứu những vấn đề lý luận chung về hòa giải
các vụ án dân sự nói chung và hòa giải các vụ án Hôn nhân và gia đình theo quy định của
Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015, báo các đã phân tích các quy định của pháp luật hiện
này về việc hòa giải các vụ án Hôn nhân và gia đình. Từ đó, báo cáo tập trung nghiên cứu
các mặt thuận lợi, khó khăn khi áp dụng các quy định pháp luật về hòa giải các vụ án hôn
nhân và đình nhìn từ thực tiễn Tòa án nhân dân quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh hiện
nay, báo cáo đưa ra một số giải pháp, kiến nghị nhằm hoàn thiện chế định pháp luật Hòa
giải trong tố dụng dân sự trong đó có hòa giải các vụ án Hôn nhân và gia đình.

Đại học

Quy định pháp luật
về đăng ký kết hôn ở
Việt Nam hiện nay Nhìn từ thực tiễn áp
dụng tại Ủy ban nhân
dân xã Hòa Bình 1,
huyện Tây Hòa, tỉnh
Phú Yên

Đại học

Hòa giải các vụ án
hôn nhân và gia đình
theo quy định của Bộ
Nguyễn
luật Tố tụng dân sự
năm 2015 - Nhìn từ
Thị Ngọc
thực tiễn áp dụng tại
Lụa
Tòa án nhân dân quận
Gò Vấp, Thành phố
Hồ Chí Minh

Đại học

Pháp luật về hòa giải
tranh chấp đất đai tại
ủy ban nhân dân cấp
xã hiện nay - Những
vấn đề lý luận và
thực tiễn

Đinh Thị
Sao Mai

ThS.
Nguyễn
Tiến Lực

Báo cáo tốt nghiệp đã tập trung nghiên cứu các vấn đề lý luận chung và các quy định pháp
luật hiện nay về hòa giải tranh chấp đất đai tại Ủy ban nhân dân cấp xã hiện nay, trên cơ sở
đó, báo cáo đã tập trung nghiên cứu tìm ra một số khó khăn, bất cập khi áp dụng pháp luật
về hòa giải tranh chấp đất đai hiện nay. Trên cơ sở đó, báo cáo đã đưa ra một số kiến nghị,
giải pháp nhằm hoàn thiện hơn các quy định pháp luật về hòa giải tranh chấp đất đai hiện
nay ở Việt Nam.

Đại học

Tổ chức và hoạt động
của Viện kiếm sát
nhân dân cấp huyện ở
Việt Nam hiện nay -

Nguyễn
Thị Hồng
Minh

ThS.
Nguyễn
Tiến Lực

Báo cáo đã tập trung nghiên cứu những vấn đề lý luận chung và thực tiễn áp dụng pháp
luật về tổ chức và hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện theo quy định của Hiến
pháp năm 2013, Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014 hiện nay. Trên cơ sở đó,
báo cáo tập trung nghiên cứu, phát hiện một số khó khăn, bất cập về việc tổ chức và hoạt

Nguyễn
Thị Mỹ
Linh
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Những vấn đề lý luận
và thực tiễn

động của hệ thống Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện hiện nay, từ đó báo cáo đưa ra một
số giải pháp, kiến nghị nhằm hoàn thiện các quy định pháp luật về tổ chức và hoạt động
của hệ thống Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện ở Việt Nam hiện nay

Đại học

Quy định pháp luật
về xác minh điều kiện Nguyễn
thi hành án dân sự ở
Trần Công
Việt Nam hiện nay Những vấn đề lý luận Minh
và thực tiễn

ThS.
Nguyễn
Tiến Lực

Báo cáo tốt nghiệp tập trung nghiên cứu những vấn đề lý luận chung về xác minh điều kiện
thi hành án dân sự hiện nay ở Việt Nam, phân tích các quy định của pháp luật về xác minh
điều kiện thi hành án dân sự, trên cơ sở đó, báo cáo nghiên cứu, tìm ra một số bất cập, khó
khăn đang tồn tại trong công tác xác minh điều kiện thi hành án dân sự ở Việt Nam hiện
nay, từ đó, báo cáo đưa ra một số kiến nghị nhằm hoàn thiện chế định này

Đại học

Quy định pháp luật
về kiểm sát việc giải
quyết các vụ việc dân
sự của viện kiểm sát
nhân dân cấp huyện
hiện nay - Nhìn từ
thực tiễn áp dụng của
viện kiểm sát nhân
dân huyện Phú Giáo
tỉnh Bình Dương

Trần Bảo
Minh

ThS.
Nguyễn
Tiến Lực

Báo cáo tốt nghiệp đã tập trung nghiên cứu những vấn đề lý luận chung về kiểm sát việc
giải quyết các vụ việc dân sự của Viện kiếm sát nhân dân hiện nay. Nghiên cứu, phân tích
các quy định pháp luật hiện hành về việc kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự của
Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện hiện nay. Báo cáo đã tập trung nghiên cứu việc kiếm sát
các vụ việc dân sự tại Viện kiểm sát nhân dân huyện Phú Giáo tỉnh Bình Dương, trên cơ sở
đó, báo cáo đã chỉ ra được một số bất cập, khó khăn khi vận dụng pháp luật về kiểm sát
việc giải quyết các vụ việc dân sự tại Viện kiếm sát nhân dân huyện Phú Giáo và đưa ra
một số kiến nghị, giải pháp nhằm hoàn thiện.

Đại học

Quy định pháp luật
về nhiệm vụ, quyền
hạn của viện kiểm sát
khi thực hành quyền
công tố trong giai
đoạn điều tra vụ án
hình sự

Nguyễn
Thị Lan
Phương

ThS.
Nguyễn
Tiến Lực

Báo cáo đã tập trung nghiên cứu các quy định pháp luật về nhiệm vụ, quyền hạn của Viện
kiểm sát nhân dân khi thực hành quyền công tố trong giai đoạn điều tra vụ án hình sự hiện
nay ở Việt Nam. Báo cáo đã chỉ ra được một số tồn tại, bất cập từ các quy định pháp luật
và đưa ra một số giải pháp, kiến nghị nhằm hoàn thiện

Đại học

Quy định pháp luật
về hủy phán quyết
trọng tài ở Việt Nam
hiện nay - Những vấn
đề lý luận và thực
tiễn

ThS.
Nguyễn
Tiến Lực

Báo cáo tập trung nghiên cứu những vấn đề lý luận cũng như thực tiễn áp dụng các quy
định pháp luật hiện hủy pháp quyết trọng tại ở Việt Nam hiện nay. Trên cơ sở đó, báo cáo
đã chỉ ra được những vấn đề đang tồn tại, bất cập của quy định pháp luật về hủy phán
quyết trọng tài, từ đó, báo cáo đưa ra một số kiến nghị, giải pháp nhằm hoàn thiện chế định
pháp luật về hủy phán quyết trọng tài ở Việt Nam hiện nay

Đỗ Thị
Thu Thảo
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Đại học

Quy định pháp luật
về thực hành quyền
công tố của viện kiểm
sát nhân dân trong
Huỳnh Lê
phiên tòa hình sự sơ
Thạch
thẩm - Nhìn từ thực
tiễn áo dụng tại Viện Thảo
kiếm sát nhân dân
huyện Phú Giáo, tỉnh
Bình Dương

ThS.
Nguyễn
Tiến Lực

Báo cáo tốt nghiệp đã tập trung vào nghiên cứu các vấn đề lý luận chung về thực hành
quyền công tố của Viện kiểm sát nhân dân trong phiên tòa hình sự sơ thẩm. Phân tích các
quy định pháp luật về thực hành quyền công tố của Viện kiểm sát nhân dân hiện nay trong
phiên tòa hình sự sở thẩm. Báo cáo đã chỉ ra được một số bất cập trong quy định pháp luật
về lĩnh vực này và thực tiễn áp dụng tại Viện kiểm sát nhân dân huyện Phú Giáo tỉnh Bình
Dương hiện nay, báo cáo đưa ra một số giải pháp, kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật về
thực hành quyền công tố của Viện kiểm sát nhân dân trong phiên tòa hình sự sở thẩm.

ThS.
Nguyễn
Tiến Lực

Báo cáo tốt nghiệp đã tập trung nghiên cứu những vấn đề lý luận chung về tổ chức và hoạt
động của Tòa án nhân dân câp huyện hiện nay ở Việt Nam trên cơ sở các quy định tại Hiến
pháp năm 2013, Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014. Báo cáo đã phân tích, nghiên
cứu các quy định pháp luật hiện nay về Tổ chức và hoạt động của Tòa án nhân dân cấp
huyện và liên hệ nghiên cứu tài Tòa án nhân dân huyện Dầu Tiếng tỉnh Bình Dương, báo
cáo đã tìm ra được mốt số khó khăn, bất cập còn tồn tại về việc tổ chức và hoạt động của
Tòa án nhân dân cấp huyện ở Việt Nam hiện nay. Từ đó, báo cáo đã đưa ra một số giải
pháp nhằm kiến nghị hoàn thiện chế định pháp luật này.

Đại học

Tổ chức và hoạt động
của tòa án nhân dân
cấp huyện - Nhìn từ
thực tiễn Tòa án nhân
dân huyện Dầu Tiếng
tỉnh Bình Dương

Đại học

Quy định pháp luật
về đăng ký kết hôn ở
Việt Nam hiện nay Nhìn từ thực tiễn áp
dụng tại Ủy ban nhân
dân phường Phú Lợi,
thành phố Thủ Dầu
Một

Nguyễn
Tuấn Vĩ

ThS.
Nguyễn
Tiến Lực

Báo cáo tập trung nghiên cứu các quy định pháp luật về đăng lý kết hôn theo Luật Hộ tịch
và các quy định từ Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014. Trên cơ sở đó, báo cáo nghiên
cứu thực tiễn áp dụng tại Uỷ ban nhân dân phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một tỉnh
Bình Dương, báo cáo đã chỉ ra được một số khó khăn, bất cập từ các quy định pháp luật về
đăng ký kết hôn cũng như thực tiễn áp dụng tại các địa phương hiện nay mà cụ thể là tại
Uỷ ban nhân dân phường Phú Lợi. Từ đó, báo cáo đưa ra một số kiến nghị, đề xuất nhằm
hoàn thiện các quy định pháp luật về đăng ký kết hôn cũng như nâng cao hiệu quả áp dụng
các chế định này trong thực tiễn.

Đại học

Pháp luật về đăng ký
kết hôn có yếu tố
nước ngoài hiện nay Những vấn đề lý luận
và thực tiễn

Nguyễn
Thị Kim
Yến

ThS.
Nguyễn
Tiến Lực

Báo cáo tốt nghiệp tập trung nghiên cứu các vấn đề lý luận cũng như quy định về đăng ký
kết hôn có yếu tố nước ngoài hiện nay. Báo cáo đã chỉ ra được một số bất cập và kiến nghị
nhằm hoàn thiện việc đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài hiện nay

Trần Thị
Thanh
Thảo
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Đại học

Quy định về giao kết
hợp đồng trong Bộ
luật Dân sự năm
2015, những bất cập
và hướng hoàn thiện

Phâp luật về kiểm
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177

Đại học soát chuyển giá tại
Việt Nam

Thị Lan

Lê Thế
Bảo

ThS.
Nguyễn
Tiến Lực

Báo cáo tốt nghiệp đã tập trung nghiên cứu những vấn đề lý luận chung cũng như các quy
định pháp luật về giao kết hợp đồng theo quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015. Báo cáo
đã chỉ ra được một số bất cập và khó khăn trong việc áp dụng chế quy định pháp luật về
giao kết hợp đồng hiện nay và trên cơ sở đó, báo cáo đã đưa ra một số giải pháp, kiến nghị
nhằm hoàn thiện các quy định hiện nay về vấn đề giao kết hợp đồng

ThS. Trần
Huynh

Đề tài tập trung nghiên cứu
lý luận và thực tiễn về vấn đề chuyển giá, thực trạng vấn đề chuyển
giá tại Việt Nam và thực trạng pháp luật Việt Nam về kiểm soát
chuyển giáhiện nay tại Việt Nam.Bên cạnh đó, tác giả nêu lên một số
ví dụ thực tế vềhoạt động chuyển giá, kiểm soát chuyển giá và những
hạn chế, bất cập trong quy định pháp luật.

Đại học

Góp vốn thành lập
công ty trách nhiệm
hữu hạn hai thành
viên trở lên theo pháp
luật Việt Nam

Võ Thị
Điểm

ThS. Trần
Huynh

Tập trung phân tích các quy định về góp vốn thành lập công ty TNHH
hai thành viên trở lên theo pháp luật Việt Nam, so sánh hình thức góp vốn
giữa loại hình doanh nghiệp công ty TNHH hai thành viên trở lên đồng thời
nghiên cứu, phân tích và so sánh điểm mới của các loại Luật doanh nghiệp
trước đây để thấy rõ sự phát triển có kế thừa, có học hỏi kinh nghiệm của Luật
Doanh nghiệp 2020 về góp vốn trong công ty TNHH hai thành viên trở lên

Đại học

Cơ cấu tổ chức công
ty trách nhiệm hữu
hạn hai thành viên trở
lên

Mai Lê
Hoàng
Hảo

ThS. Trần
Huynh

Luận văn cũng không nghiên cứu toàn bộ các quy định pháp luật về công ty TNHH hai
thành viên trở lên hay cơ cấu, tổ chức quản lý của công ty TNHH hai thành viên trở lên,
mà chỉ nghiên cứu về vấn đề cơ cấu, tổ chức quản lý công ty.

Đại học

Thẩm quyền giải
quyết ly hôn có yếu
tố nước ngoài theo
pháp luật Việt Nam.
Thực trạng - giải
pháp

Nguyễn
Quang
Huy

ThS. Trần
Huynh

Báo cáo tập trung làm rõ những vấn đề lý luận và các quy định của pháp luật Việt Nam về
ly hôn có yếu tố nước ngoài. Đồng thời, chỉ ra những quy định mới của pháp luật Việt
Nam. Ngoài ra, báo cáo tập trung phân tích thực trạng và những khó khăn mà của việc ly
hôn có yếu tố nước ngoài. Từ đó đưa ra những giải pháp khắc phục nhằm hoàn thiện hơn
hệ thống quy định pháp luật liên quan
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Lưu Thị
Pháp luật Việt Nam
Đại học về quản lý và sử dụng Hồng
con dấu doanh nghiệp Nhung
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Đại học

Giải quyết tranh chấp
trong kinh doanh
thương mại bằng
phương thức Tòa án

Đại học

Pháp luật công chứng
viên theo quy định
pháp luật hiện hành

Đại học

Quy định pháp luật
về điều kiện kết hôn
có yếu tố nước ngoài
- Lý luận và thực tiễn

Từ Thị
Phụng

Đại học

Bảo vệ lao động nữ
trong Bộ luật Lao
động hiện hành

Trần Thị
Bích
Phượng

Đại học

Công ty trách nhiệm
hữu hạn một thành
viên theo quy định
Luật Doanh nghiệp
2020
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Lê Thị
Hồng
Phúc

Nguyễn
Hoài Phúc

Lê Như
Quỳnh

ThS. Trần
Huynh

Báo cáo tập trung làm rõ những vấn đề lý luận và các quy định của pháp luật Việt Nam
vềcon dấu. Đồng thời, chỉ ra những quy định mới của Luật doanh nghiệp 2020 về con dấu.
Ngoài ra, báo cáo tập trung phân tích thực trạng và những khó khăn trong thực tiễn áp
dụng pháp luật. Từ đó đưa ra những giải pháp khắc phục nhằm hoàn thiện hơn hệ thống
quy định pháp luật liên quan

ThS. Trần
Huynh

Báo cáo tập trung làm rõ những vấn đề lý luận và các quy định của pháp luật Việt Nam về
giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại bằng tòa án. Ngoài ra, báo cáo tập trung phân
tích thực trạng và những khó khăn, thế mạnh của phương thức này. Từ đó đưa ra những
giải pháp khắc phục nhằm hoàn thiện hơn hệ thống quy định pháp luật liên quan

ThS. Trần
Huynh

Báo cáo tập trung làm rõ những vấn đề lý luận và các quy định của pháp luật Việt Nam về
công chứng viên. Đồng thời, chỉ ra những quy định mới của pháp luật về công chứng. Từ
đó đưa ra những giải pháp khắc phục nhằm hoàn thiện hơn hệ thống quy định pháp luật
liên quan

ThS. Trần
Huynh

Báo cáo tập trung làm rõ những vấn đề lý luận và các quy định của pháp luật Việt Nam về
kết hôn có yếu tố nước ngoài. Ngoài ra, báo cáo tập trung phân tích thực trạng và những
khó khăn trong việc giải quyết các vấn đề kết hôn có yếu tố nước ngoài. Từ đó đưa ra
những giải pháp khắc phục nhằm hoàn thiện hơn hệ thống quy định pháp luật liên quan

ThS. Trần
Huynh

Báo cáo tập trung làm rõ những vấn đề lý luận và các quy định của pháp luật Việt Nam về
lao động nữ. Ngoài ra, báo cáo tập trung phân tích thực trạng và những khó khăn mà lao
động nữ trong pháp luật. Từ đó đưa ra những giải pháp khắc phục nhằm hoàn thiện hơn hệ
thống quy định pháp luật liên quan

ThS. Trần
Huynh

Báo cáo tập trung làm rõ những vấn đề lý luận và các quy định của pháp luật Việt Nam về
công ty TNHH. Đồng thời, chỉ ra những quy định mới của luật doanh nghiệp 2020. Ngoài
ra, báo cáo tập trung phân tích thực trạng và những khó khăn trong thực tiễn. NLĐ khuyết
tật gặp phải trong quá trình thực hiện quan hệ lao động. Từ đó đưa ra những giải pháp khắc
phục nhằm hoàn thiện hơn hệ thống quy định pháp luật liên quan

Đại học

Pháp luật Việt Nam
về giải thể doanh
nghiệp: Thực trạng
và kiến nghị

Phạm
Minh
Tuấn

ThS. Trần
Huynh

Báo cáo tập trung làm rõ những vấn đề lý luận và các quy định của pháp luật Việt Nam về
giải thể doanh nghiệp. Đồng thời, chỉ ra những quy định mới của luật doanh nghiệp 2020.
Từ đó đưa ra những giải pháp khắc phục nhằm hoàn thiện hơn hệ thống quy định pháp luật
liên quan

Đại học

Đăng ký doanh
nghiệp theo pháp luật
Việt Nam hiện hành

Nguyễn
Phúc
Thiện

ThS. Trần
Huynh

Báo cáo tập trung làm rõ những vấn đề lý luận và các quy định của pháp luật Việt Nam về
đăng ký doanh nghiệp. Đồng thời, chỉ ra những quy định mới của luật doanh nghiệp 2020.
Từ đó đưa ra những giải pháp khắc phục nhằm hoàn thiện hơn hệ thống quy định pháp luật
liên quan

186

Đại học

Cơ cấu tổ chức công
ty trách nhiệm hữu
hạn một thành viên
theo Luật Doanh
nghiệp 2014

Vy Thị
Kim Thúy

ThS. Trần
Huynh

Báo cáo tập trung làm rõ những vấn đề lý luận và các quy định của pháp luật Việt Nam về
công ty TNHH một thanh viên. Đồng thời, chỉ ra những quy định mới của luật doanh
nghiệp 2020. Từ đó đưa ra những giải pháp khắc phục nhằm hoàn thiện hơn hệ thống quy
định pháp luật liên quan
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Đại học quyết tranh chấp hợp

Đỗ Hoàng
Ánh Thư

ThS. Trần
Huynh

Báo cáo tập trung làm rõ những vấn đề lý luận và các quy định của pháp luật Việt Nam về
giải quyết hợp đồng vay tài sản. Từ đó đưa ra những giải pháp khắc phục nhằm hoàn thiện
hơn hệ thống quy định pháp luật liên quan
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Đại học

Pháp luật Việt Nam
về giải quyết tranh
chấp đất đai theo thủ
tục hành chính

H - Duyên
Mlô

ThS. Trần
Huynh

Báo cáo tập trung làm rõ những vấn đề lý luận và các quy định của pháp luật Việt Nam về
giải quyết tranh chấp đất đai. Từ đó đưa ra những giải pháp khắc phục nhằm hoàn thiện
hơn hệ thống quy định pháp luật liên quan

Đại học

Pháp luật lao động
Việt Nam về người
lao động khuyết tật Thực trạng và giải
pháp hoàn thiện
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Pháp luật về giải
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đồng vay tài sản

ThS. Trần

Võ Thị
Thị Huyền
Kim Dung Trang

Báo cáo tập trung làm rõ những vấn đề lý luận và các quy định của pháp luật Việt Nam về
người lao động khuyết tật. Đồng thời, chỉ ra những quy định mới của BLLĐ năm 2019 so
với BLLĐ năm 2012 về người lao động khuyết tật. Ngoài ra, báo cáo tập trung phân tích
thực trạng và những khó khăn mà NSDLĐ và bản thân NLĐ khuyết tật gặp phải trong quá
trình thực hiện quan hệ lao động. Từ đó đưa ra những giải pháp khắc phục nhằm hoàn
thiện hơn hệ thống quy định pháp luật liên quan
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ThS. Trần
Thị Huyền
Trang

Báo cáo chỉ ra cơ sở lý luận về bảo vệ quyền lợi của lao động nữ, chỉ ra những đặc điểm
đặc thù của lao động nữ so với lao động bình thường khác. Ngoài ra phân tích các quy định
pháp luật liên quan, đồng thời cập nhật những điểm mới của BLLĐ năm 2019 so với
BLLĐ năm 2012 về vấn đề liên quan. Chỉ ra thực trạng sử dụng lao động nữ tại các doanh
nghiệp và đưa ra một vài kiến nghị tương ứng nhằm hoàn thiện hơn hệ thống pháp luật liên
quan.

Đại học

Pháp luật Việt Nam
về bảo vệ quyền của
lao động nữ

Đại học

Quy định của pháp
luật lao động Việt
Nam về xử lý kỷ luật
lao động - Thực trạng
và giải pháp hoàn
thiện

Lê Thị
Cẩm
Giang

ThS. Trần
Thị Huyền
Trang

Báo cáo nêu lên được tính cấp thiết của vấn đề xử lý kỷ luật lao động trong thời điểm hiện
tại, chỉ ra cơ sở lý luận và phân tích các quy định của pháp luật liên quan. Cập nhật những
điểm mới của BLLĐ năm 2019 so với BLLĐ năm 2012 về các hình thức xử lý kỷ luật,
trình tự, thủ tục xử lý kỷ luật, chủ thể có thẩm quyền xử lý kỷ luật...Báo cáo cũng chỉ ra
thực trạng áp dụng các quy định pháp luật liên quan, đồng thời đưa ra kiến nghị phù hợp
nhằm hoàn thiện hơn hệ thống pháp luật liên quan.

Đại học

Hình thức xử lý kỷ
luật lao động sa thải Những vấn đề lý luận
và thực tiễn

Ngô Thị
Thúy
Hằng

ThS. Trần
Thị Huyền
Trang

Báo cáo làm rõ cơ sở lý luận và quy định của pháp luật về các hình thức xử lý kỷ luật lao
động, đồng thời nêu lên những bất cập, hạn chế và chỉ ra một số kiến nghị phù hợp để hoàn
thiện pháp luật liên quan

Đại học

Bảo vệ quyền lợi lao
động nữ trong pháp
luật lao động Việt
Nam, những vấn đề
lý luận và thực tiễn

Lê Thiên
Hùng

ThS. Trần
Thị Huyền
Trang

Báo cáo phân tích cơ sở lý luận và quy định của pháp luật về vấn đề bảo vệ quyền lợi của
lao động nữ, đồng thời đưa ra những bất cập , hạn chế còn tồn tại và một số giải pháp
nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan

ThS. Trần
Thị Huyền
Trang

Báo cáo làm rõ cơ sở lý luận và các quy định pháp luật liên quan về người lao động nước
ngoài làm việc tại Việt Nam. Chỉ rõ nhóm chủ thể được quyền vào làm việc tại Việt Nam,
những điều kiện, trình tự thủ tục cấp giấy phép lao động...Đặc biệt, báo cáo chỉ ra những
điểm mới của BLLĐ năm 2019 so với BLLĐ năm 2012 về những vấn đề liên quan đến
NLĐ nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam. Đồng thời chỉ ra những bất cập, hạn chế còn
tồn tại và đưa ra giải pháp khắc phục nhằm hoàn thiện hệ thống pháp lý liên quan

Đại học

Pháp luật về lao động
nước ngoài làm việc
tại Việt Nam - Lý
luận và thực tiễn

Phan Yến
Duy

Nguyễn
Văn Minh
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Đại học

Pháp luật lao động
Việt Nam về đối
thoại tại nơi làm việc
- Thực tiễn áp dụng
và giải pháp hoàn
thiện

Đại học

Đơn phương chấm
dứt hợp đồng lao
động theo quy định
của pháp luật lao
động Việt Nam Thực trạng và giải
pháp

Đại học

Thủ tục hòa giải
Bồ Thị
trong pháp luật tố
Hồng Nhi
tụng dân sự Việt Nam

Đại học

Quy định của pháp
luật Việt Nam về thời
giờ làm việc, thời giờ
nghỉ ngơi - Thực
trạng và giải pháp
hoàn thiện

Đại học

Pháp luật lao động
Việt Nam về người
Nguyễn
lao động nước ngoài
Thị Ái
làm việc tại Việt Nam
Nhi
- Thực tiễn và giải
pháp hoàn thiện

Đoàn Bích ThS. Trần
Thị Huyền
Ngọc
Trang

Báo cáo chỉ ra cơ sở lý luận và quy định của pháp luật liên quan về đối thoại tại nơi làm
việc, phân tích các quy định trong BLLĐ năm 2012, so sánh, đối chiếu với các quy định
liên quan trong BLLĐ năm 2019. Chỉ ra tính cấp thiết của những thay đổi đó. Đồng thời
chỉ ra thực trạng về việc tổ chức đối thoại tại nơi làm việc của các doanh nghiệp. từ đó nêu
ra một vài kiến nghị nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan.

ThS. Trần
Lê Thị
Thị Huyền
Bích Ngọc Trang

Báo cáo tập trung phân tích cơ sở lý luận và quy định của pháp luật việt nam về đơn
phương chấm dứt HĐLĐ. Nêu rõ những điểm mới của BLLĐ năm 2019 so với BLLĐ năm
2012 về đơn phương chấm dứt HĐLĐ của NSDLĐ và NLĐ. Đặc biệt chú trọng đến điểm
mới về việc NLĐ được quyền thực hiện quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ mà không
cần lý do và ghi nhận thêm quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ mà không cần báo trước
của hai bên chủ thế. Tác giả cũng chỉ ra một vài điểm bất cập còn tồn tại, từ đó đưa ra một
vài kiến nghị nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan.

Mai Yến
Nhi

ThS. Trần
Thị Huyền
Trang

Báo cáo tập trung làm rõ cơ sở lý luận và hệ thống pháp luật Việt Nam về thủ tục hòa giải.
Đồng thời chỉ ra thực trạng áp dụng các quy định liên quan, đưa ra nguyên nhân và một số
kiến nghị tương ứng nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan.

ThS. Trần
Thị Huyền
Trang

Báo cáo nêu lên được tính cấp thiết về vấn đề thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi trong
thời điểm hiện tại. Tập trung phân tích vào cơ sở lý luận và quy định của pháp luật tương
ứng. Đặc biệt chỉ ra những điểm mới của BLLĐ năm 2019 so với BLLĐ năm 2012 về
điểm mới của các quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi. Phân tích thực trạng áp
dụng pháp luật, chỉ ra nguyên nhân và nêu lên kiến nghị tương ứng nhằm hoàn thiện hệ
thống pháp luật liên quan.

ThS. Trần
Thị Huyền
Trang

Báo cáo làm rõ cơ sở lý luận và các quy định pháp luật liên quan về người lao động nước
ngoài làm việc tại Việt Nam. Chỉ rõ nhóm chủ thể được quyền vào làm việc tại Việt Nam,
những điều kiện, trình tự thủ tục cấp giấy phép lao động...Đặc biệt, báo cáo chỉ ra những
điểm mới của BLLĐ năm 2019 so với BLLĐ năm 2012 về những vấn đề liên quan đến
NLĐ nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam. Đồng thời chỉ ra những bất cập, hạn chế còn
tồn tại và đưa ra giải pháp khắc phục nhằm hoàn thiện hệ thống pháp lý liên quan
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Nguyễn
Thị Yến
Nhi

Đại học

Hợp đồng lao động Những vấn đề lý luận
và thực tiễn

Đại học

Pháp luật lao động
Việt Nam về bồi
thường thiệt hại trong
Trần Thị
trường hợp đơn
phương chấm dứt hợp Tuyết Nhi
đồng trái pháp luật Lý luận và thực tiễn

Đại học

Đại học

Bồi thường thiệt hại
khi đơn phương chấm
dứt hợp đồng lao
dộng trái pháp luật
theo quy định của
pháp luật lao động
Việt Nam

Quyền im lặng trong
tố tụng hình sự - Lý
luận và thực tiễn

Bùi Thị
Thu

Nguyễn
Lương
Hoài Duy

ThS. Trần
Thị Huyền
Trang

Báo cáo làm rõ 03 nội dung chính về cơ sở lý luận, quy định của pháp luật thực định và
thực trạng áp dụng, kiến nghị hoàn thiện. Tập trung phân tích về khái niệm HĐLĐ, phân
loại, hình thức, chủ thể giao kết cũng như nội dung, hiệu lực của HĐLĐ. CHỉ ra những
điểm mới của BLLĐ năm 2019 so với BLLĐ năm 2012.

ThS. Trần
Thị Huyền
Trang

Báo cáo tập trung phân tích về cơ sở lý luận và quy định của pháp luật hiện hành về bồi
thường thiệt hại trong trường hợp đơn ph\ương chấm dứt HĐLĐ trái pháp luật. Đồng thời
chỉ ra thực trạng áp dụng và đưa ra một vài kiến nghị tương ứng nhằm hoàn thiện hệ thống
pháp luật liên quan

ThS. Trần
Thị Huyền
Trang

Nội dung báo cáo gồm có 3 chương: + Chương 1: Những vấn đề chung về bồi thường thiệt
hại khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật theo quy định của pháp luật
lao động Việt Nam cụ thể như: Về HĐLĐ, Đặc điểm của HĐLĐ; Khái niệm về đơn
phương chấm dứt HĐLĐ trái pháp luật,phân loại, hậu quả pháp lý; Khái niệm BTTH khi
đơn phương chấm dứt HĐLĐ trái pháp luật, vai trò. + Chương 2: Pháp luật về trách nhiệm
bồi thường thiệt hại khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật theo quy
định của pháp luật lao động Việt Nam: Được quy định cụ thể tại Điều 37, 38, 39, 41, 42,
43 BLLĐ năm 2012 từ đó so sánh những điểm mới của BLLĐ năm 2019 + Chương 3:
Thực trạng áp dụng pháp luật về trách nhiệm bồi thường thiệt hại khi đơn phương chấm
dứt hợp đồng lao động trái pháp luật và một số biện pháp định hướng hoàn thiện theo quy
định của pháp luật Việt Nam

ThS. Trần
Thị Thanh
Hằng

Đề tài giải quyết các nội dung cơ bản sau:
Thứ nhất, phân tích các nội dung về lý luận chung/ nhận thức chung về quyền im lặng
trong TTHS
Thứ hai, Phân tích quy định của pháp luật TTHS hiện hành về quyền im lặng
Thứ ba, phân tích thực tiễn áp dụng và đề xuất những kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả áp
dụng quyền im lặng trong quá trình giải quyết vụ án hình sự ở Việt Nam trong thời gian
tới.
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Đại học

Đại học

Quyền bất khả xâm
phạm về thân thể
trong hoạt động điều
tra các vụ án hình sự
- Lý luận và thực tiễn

Trả hồ sơ điều tra bổ
sung trong giai đoạn
xét xử sơ thẩm vụ án
hình sự - Lý luận và
thực tiễn

Đại học

Khởi tố vụ án hình sự
theo yêu cầu của Bị
hại trong tố tụng hình
sự Việt Nam

Đại học

Giải quyết tranh chấp
tài sản trong các vụ
án ly hôn - Thực tiễn
tại Tòa án nhân dân
thành phố Thủ Dầu
Một, tỉnh Bình
Dương

Hoàng
Quốc Đạt

Phạm
Hoài
Hưởng

Nguyễn
Thị Lan

Lê Thị
Cẩm Linh

ThS. Trần
Thị Thanh
Hằng

Đề tài giải quyết các nội dung cơ bản sau:
Thứ nhất, phân tích những vấn đề lý luận về quyền bất khả xâm phạm về thân thể trong
hoạt động điều tra các vụ án hình sự
Thứ hai, phân tích thực tiễn áp dụng các quy định pháp luật về quyền bất khả xâm phạm
thân thể trong hoạt động điều tra các vụ án hình sự, đồng thời Kiến nghị hoàn thiện các
quy định pháp luật về quyền bất khả xâm phạm thân thể trong hoạt động điều tra các vụ án
hình sự

ThS. Trần
Thị Thanh
Hằng

Đề tài giải quyết các nội dung cơ bản sau:
Thứ nhất, giải quyết những vấn đề lý luận và pháp lý về trả hồ sơ điều tra bổ sung trong
giai đoạn xét xử sơ thẩm VAHS
Thứ hai, Phân tích pháp luật thực định về trả hồ sơ điều tra bổ sung trong giai đoạn xét xử
sơ thẩm VAHS
Thứ ba, phân tích thực tiễn trả hồ sơ điều tra bổ sung, đồng thời đề xuất một số kiến nghị
nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện chế định trả hồ sơ điều tra bổ sung trong giai đoạn xét
xử sơ thẩm VAHS.

ThS. Trần
Thị Thanh
Hằng

Đề tài giải quyết các nội dung cơ bản sau:
Thứ nhất, phân tích những vấn đề lý luận và pháp lý về khởi tố vụ án hình sự theo yêu cầu
của bị hại,
Thứ hai, phân tích thực tiễn khởi tố vụ án hình sự theo yêu cầu của bị hại, đồng thời đề
xuất một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện chế định khởi tố vụ án hình sự
theo yêu cầu của bị hại.

ThS. Trần
Thị Thanh
Hằng

Đề tài giải quyết các nội dung cơ bản sau:
Thứ nhất, phân tích những vấn đề lý luận và pháp lý về giải quyết tranh chấp tài sản trong
các vụ án ly hôn
Thứ hai, phân tích thực tiễn áp dụng pháp luật trong việc giải quyết tranh chấp tài sản
trong các vụ án. Đồng thời, Đưa ra một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả giải quyết
tranh chấp tài sản trong các vụ án ly hôn.
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Ngô Thị
Thúy
Nguyệt

ThS. Trần
Thị Thanh
Hằng

Đề tài giải quyết các nội dung cơ bản sau:
Thứ nhất, Phân tích những vấn đề lý luận và pháp lý về GĐTP trong tố tụng hình sự.
Thứ hai, Phân tích thực trạng GĐTP và đề xuất một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả
GĐTP trong tố tụng hình sự .

Đại học

Giám định tư pháp
trong tố tụng hình sự
- Lý luận và thực tiễn

Đại học

Tội trộm cắp tài sản
trong Bộ luật Hình sự
năm 2015 (sửa đổi,
bổ sung năm 2017) Lý luận và thực tiễn

Đỗ Quốc
Tú

ThS. Trần
Thị Thanh
Hằng

Đề tài giải quyết các nội dung cơ bản sau:
Thứ nhất, những vấn đề lý luận và pháp lý về tội trộm cắp tài sản trong BLHS 2015 (sửa
đổi, bổ sung 2017)
Thứ hai, Phân tích thực trạng áp dụng các quy định của PLHS hiện hành về tội trộm cắp tài
sản, đồng thời đề xuất một số kiến nghị hoàn thiện PLHS.

Đại học

Tội hiếp dâm người
dưới 16 tuổi theo
pháp luật hình sự
Việt Nam hiện hành Thực tiễn áp dụng tại
Tòa án nhân dân
thành phố Thuận An,
tỉnh Bình Dương

Trần Mỹ
Tuyền

ThS. Trần
Thị Thanh
Hằng

Đề tài, Phân tích các vấn đề lý luận và quy định của pháp luật HS về tội iếp dâm người
dưới 16 tuổi, phân tích thực tiễn áp dụng đồng thời đề xuất một số kiến nghị hoàn thiện
pháp luật.

Đại học

Các tình tiết giảm nhẹ
trách nhiệm hình sự
theo luật hình sự Việt
Lê Thị
Nam hiện hành Thực tiễn áp dụng tại Tuyến
Tòa án nhân dân
thành phố Thuận An,
tỉnh Bình Dương

ThS. Trần
Thị Thanh
Hằng

Đề tài giải quyết các nội dung về:
Những vấn đề lý luận về các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự; Phân tích quy định
của pháp luật hình sự hiện hành về các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự; Phân tích
thực tiễn áp dụng các tình tiết giảm nhẹ trong quá trình giải quyết vụ án/ Đưa ra một số
kiến nghị hoàn thiện pháp luật hình sự/ áp dụng pháp luật hình sự về các tình tiết giảm nhẹ.

Đại học

Tình hình tội trộm
cắp tài sản trên địa
Chu Thị
bàn huyện Phú Riềng,
Hồng
tỉnh Bình Phước giai
Tuyết
đoạn từ năm 2014
đến năm 2019

ThS. Trần
Thị Thanh
Hằng

Đề tải giải quyết các nội dung sau:
Một số vấn đề lý luận chung về tình hình tội phạm/ tội trộm cắp tài sảnPhân tích tình hình
tội trộm cắp tài sản trên địa bàn Huyện Phú Giáo (Bình Dương); đánh giá động thái, cơ
cấu...Qua thực tiễn, đề xuất một số giải pháp trong đấu tranh phòng chống tội trộm cắp tài
sản.
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Đại học

Bảo vệ quyền lợi của
người tiêu dùng trong
lĩnh vực vệ sinh, an
toàn thực phẩm theo
pháp luật Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình
Dương

Đại học

Nhiệm vụ, quyền hạn
của viện kiểm sát
nhân dân trong giai
đoạn điều tra vụ án
hình sự, lý luận và
thực tiễn

Đại học

Nguyên tắc suy đoán
vô tội trong Luật Tố
tụng Hình sự Việt
Nam - Lý luận và
thực tiễn

Nguyễn
Thị Ngọc
Thủy

Lê Thanh
Xuân

Nguyễn
Lê Như Ý

ThS. Trần
Thị Thanh
Hằng

Đề tài giải quyết một số nội dung sau:
Những vấn đề lý luận về bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng trong lĩnh vực vệ sinh an
toàn thực thực phẩm; Phân tích quy định của pháp luật hiện hành về bảo vệ quyền lợi của
người tiêu dùng trong lĩnh vực vệ sinh an toàn thực phẩm; Phân tích thực tiễn bảo vệ
quyền lợi người tiêu dùng trong lĩnh vực vệ sinh an toàn thực phẩm tại tỉnh BD. Đồng thời
đề xuất một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật.

ThS. Trần
Thị Thanh
Hằng

Đề tài giải quyết các nội dung sau:
Phân tích những vấn đề lý luận về nhiệm vụ quyền hạn của VKS, về giai đoạn điều tra vụ
án hình sự; Phân tích các quy định của PL TTHS về nhiệm vụ quyền hạn của VKSND
trong giai đoạn điều tra vụ án hình sự; Phân tích thực tiễn thực hiện nhiệm vụ quyền hạn
của VKS trong giai đoạn điều tra. Đồng thời đề xuất một số kiến nnghị hoàn thiện pháp
luật TTHS về nhiệm vụ, quyền hạn của VKSND.

ThS. Trần
Thị Thanh
Hằng

Đề tài giải quyết các nội dung sau:
Phân tích những vấn đề lý luận về nguyên tắc suy đoán vô tội; Phân tích quy định của
PLTTHS hiện hành về nguyên tắc suy đoán vô tội; Phân tích thực tiễn áp dụng nguyên tắc
suy đoán vô tội trong quá trình giải quyết vụ án hình sự.
đồng thời đề xuất một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật TTHS và áp dụng pháp luật TTHS
về nguyên tắc này.

Đại học

Giám định bắt buộc
trong Tố tụng hình sự
- Lý luận và thực tiễn

Nông Thị
Yên

ThS. Trần
Thị Thanh
Hằng

Đề tàigiải quyết các nội dung sau:
Một số vấn đề lý luận về giám định tư pháp, giám định bắt buộc trong tố tụng hình sự;
Phân tích quy định của pháp luật tố tụng hình sự hiện hành về các trường hợp Giám định
bắt buộc (Điều 206 BLTTHS 2015); Phân tích thực tiễn áp dụng giám định bắt buộc trong
quá trình giải quyết vụ án hình sự đồng thời đề xuất một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật
TTHS.

Đại học

Pháp luật Việt Nam
về điều kiện, thủ tục
thành lập công ty cổ
phần

K'sor
Đăng

ThS.
Trương Thế
Minh

Báo cáo phân tích cơ sở lý luận, quy định pháp luật và thực tiễn thành lập công ty cổ phần ,
từ đó đưa ra một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật
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Đại học

Pháp luật Việt Nam
về nuôi con nuôi có
yếu tố nước ngoài Thực tiễn và kiến
nghị

ThS.
Lê Thị
Trương Thế
Bích Hằng Minh

Đại học

Thủ tục thi hành án
dân sự tại cơ quan thi
hành án dân sự cấp
huyện - Thực tiễn tại
Chi cục Thi hành án
dân sự huyện Thạnh
Phú

Võ Ngọc
Hân

Báo cáo phân tích cơ sở lý luận, quy định pháp luật và thực tiễn về nuôi con nuôi có yếu tố
nước ngoài, từ đó đưa ra một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật

ThS.
Trương Thế
Minh

Báo cáo phân tích cơ sở lý luận, quy định pháp luật và thực tiễn về thủ tục thi hành án dân
sự, từ đó đưa ra một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật

Đại học

Kiểm sát hoạt động
tư pháp trong giai
đoạn truy tố vụ án
Nguyễn
hình sự của viện kiểm
Thanh
sát nhân dân - Thực
tiễn tại Viện kiểm sát Hiếu
nhân dân tỉnh Bình
Dương

ThS.
Trương Thế
Minh

Báo cáo phân tích cơ sở lý luận, quy định pháp luật và thực tiễn về kiểm sát hoạt động tư
pháp trong giai đoạn truy tố vụ án hình sự , từ đó đưa ra một số kiến nghị hoàn thiện pháp
luật
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Đại học

Áp dụng biện pháp
cưỡng chế tài sản
trong thi hành án dân
sự - Thực tiễn tại Cục
Thi hành án dân sự
tỉnh Bình Dương

Phan Thị
Mỹ Lan

ThS.
Trương Thế
Minh

Báo cáo phân tích cơ sở lý luận, quy định pháp luật và thực tiễn về áp dụng biện pháp
cưỡng chế tài sản trong thi hành án dân sự, từ đó đưa ra một số kiến nghị hoàn thiện pháp
luật
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Đại học

Pháp luật Việt Nam
về cho vay tiêu dùng

Đỗ Thị Ni

ThS.
Trương Thế
Minh

Báo cáo phân tích cơ sở lý luận, quy định pháp luật và thực tiễn về cho vay tiêu dùng, từ
đó đưa ra một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật
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Đại học

Xét xử tội lạm dụng
tín nhiệm chiếm đoạt
tài sản - Thực tiễn tại
Tòa án nhân dân thị
xã Tân Uyên, tỉnh
Bình Dương

Bồ Thị
Thanh
Ngân

ThS.
Trương Thế
Minh

Báo cáo phân tích cơ sở lý luận, quy định pháp luật và thực tiễn về xét xử tội lạm dụng tín
nhiệm chiếm đoạt tài sản, từ đó đưa ra một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật

Đại học

Tội cho vay lãi nặng
trong giao dịch dân
sự - Thực tiễn xét xử
tại Tòa án nhân dân
huyện Phú Giáo, tỉnh
Bình Dương

Hồ Thị
Kim Như

ThS.
Trương Thế
Minh

Báo cáo phân tích cơ sở lý luận, quy định pháp luật và thực tiễn về xét xử tội cho vay lãi
nặng, từ đó đưa ra một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật

Đại học

Pháp luật về tội phạm
đánh bạc, sử dụng
mạng Internet - Thực
tiễn tại Tòa án nhân
dân tỉnh Bình Dương

Nguyễn
Thanh
Phong

ThS.
Trương Thế
Minh

Báo cáo phân tích cơ sở lý luận, quy định pháp luật và thực tiễn về xét xử tội đánh bạc, từ
đó đưa ra một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật

Đại học

Pháp luật về bảo hộ
quyền tác giả và
quyền liên quan đến
tác giả

Hà
Phương

ThS.
Trương Thế
Minh

Báo cáo phân tích cơ sở lý luận, quy định pháp luật và thực tiễn về bảo hộ quyền tác giả và
quyền liên quan đến tác giả, từ đó đưa ra một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật

Đại học

Pháp luật về đấu giá
tài sản đảm bảo thi
hành án - Thực tiễn
tại tỉnh Bình Dương

Nguyễn
Thị Thanh
Phương

ThS.
Trương Thế
Minh

Báo cáo phân tích cơ sở lý luận, quy định pháp luật và thực tiễn về đấu giá tài sản đảm bảo
thi hành án, từ đó đưa ra một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật

Đại học

Pháp luật Việt Nam
về tội giết người do
vượt quá giới hạn
phòng vệ chính đáng
- Thực tiễn tại tỉnh
Đồng Nai

Ngô Thị
Bích
Phượng

ThS.
Trương Thế
Minh

Báo cáo phân tích cơ sở lý luận, quy định pháp luật và thực tiễn về xét xử tội giết người do
vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng, từ đó đưa ra một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật

Đại học

Pháp luật về quản lý
hộ tịch cấp xã - Thực
tiễn tại Ủy ban nhân
dân xã Hàm Liêm,
huyện Hàm Thuận
Bắc, tỉnh Bình Thuận

Trần Ngọc ThS.
Trương Thế
Tín
Minh

Báo cáo phân tích cơ sở lý luận, quy định pháp luật và thực tiễn về quản lý hộ tịch cấp xã,
từ đó đưa ra một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật

Đại học

Xét xử tội cố ý gây
thương tích hoặc gây
tổn hại sức khỏe của
người khác - Thực
tiễn tại Tòa án nhân
dân tỉnh Bình Dương

Ka Thoại

ThS.
Trương Thế
Minh

Báo cáo phân tích cơ sở lý luận, quy định pháp luật và thực tiễn về xét xử tội cố ý gây
thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe của người khác, từ đó đưa ra một số kiến nghị hoàn
thiện pháp luật

Đại học

Áp dụng pháp luật về
biện pháp cưỡng chế
thi hành án dân sự Thực tiễn tại Cục Thi
hành án dân sự tỉnh
Quảng Ngãi

Phạm Thị
Thúy

ThS.
Trương Thế
Minh

Báo cáo phân tích cơ sở lý luận, quy định pháp luật và thực tiễn về áp dụng pháp luật về
biện pháp cưỡng chế thi hành án dân sự, từ đó đưa ra một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật
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Đại học

Xét xử tội đánh bạc Thực tiễn tại Tòa án
nhân dân tỉnh Bình
Dương

Vi Bích
Thúy

ThS.
Trương Thế
Minh

Báo cáo phân tích cơ sở lý luận, quy định pháp luật và thực tiễn về xét xử tội đánh bạc, từ
đó đưa ra một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật
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Đại học chất thải nguy hại ở

Trần Thị
Thúy An

ThS. Ung
Thị Ngọc
Nhung

Báo cáo phân tích cơ sở lý luận, quy định pháp luật và thực tiễn quản lý chất thải nguy hại,
từ đó đưa ra một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật

Nguyễn
Thị Hồng
Ân

ThS. Ung
Thị Ngọc
Nhung

Báo cáo phân tích cơ sở lý luận, quy định pháp luật và thực tiễn hoạt động bảo vệ động vật
hoang dã, từ đó đưa ra một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật
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231

Pháp luật về quản lý
Việt Nam
Pháp luật về bảo vệ
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Đại học động vật hoang dã ở
Việt Nam
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Đại học

Pháp luật về phòng,
chống bạo lực gia
đình tại Việt Nam
hiện nay

Tạ Thanh
Dung

Đại học

Xác định tài sản vợ
chồng khi ly hôn theo
Luật Hôn nhân và
Gia đình năm 2014

ThS. Ung
Võ Thị
Thị Ngọc
Mỹ Duyên Nhung

Báo cáo phân tích cơ sở lý luận, quy định pháp luật và thực tiễn xác định tài sản vợ chồng
khi ly hôn
theo Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014, từ đó đưa ra một số kiến nghị hoàn thiện pháp
luật

Đại học

Pháp luật về giải
quyết tranh chấp hợp
đồng tín dụng ở Việt
Nam hiện nay

Lê Giàu
Huỳnh Dư

ThS. Ung
Thị Ngọc
Nhung

Báo cáo phân tích cơ sở lý luận, quy định pháp luật và thực tiễn hoạt động giải quyết tranh
chấp hợp đồng tín dụng, từ đó đưa ra một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật

Đại học

Pháp luật về kiểm
soát ô nhiễm môi
trường không khí ở
Việt Nam hiện nay

Nguyễn
Hửu Đạt

ThS. Ung
Thị Ngọc
Nhung

Báo cáo phân tích cơ sở lý luận, quy định pháp luật và thực tiễn hoạt động kiểm soát môi
trường không khí, từ đó đưa ra một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật

Đại học

Bảo vệ quyền trẻ em
trong pháp luật Việt
Nam về phòng chống
bạo lực gia đình

Liên Thị
Hồng
Hạnh

ThS. Ung
Thị Ngọc
Nhung

Báo cáo phân tích cơ sở lý luận, quy định pháp luật và thực tiễn hoạt động bảo vệ quyền
trẻ em, từ đó đưa ra một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật

Đại học

Pháp luật về xử phạt
vi phạm hành chính
trong lĩnh vực môi
trường ở Việt Nam

Bùi Thị
Thanh
Hiền

ThS. Ung
Thị Ngọc
Nhung

Báo cáo phân tích cơ sở lý luận, quy định pháp luật và thực tiễn xử phạt vi phạm hành
chính trong lĩnh vực môi trường từ đó đưa ra một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật

Đại học

Phâp luật về xử phạt
vi phạm trong lĩnh
vực môi trường ở
Việt Nam

Nguyễn
Thị Diệu
Hiền

ThS. Ung
Thị Ngọc
Nhung

Báo cáo phân tích cơ sở lý luận, quy định pháp luật và thực tiễn xử phạt vi phạm hành
chính trong lĩnh vực môi trường, từ đó đưa ra một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật

ThS. Ung
Thị Ngọc
Nhung

Báo cáo phân tích cơ sở lý luận, quy định pháp luật và thực tiễn hoạt động phòng, chống
bạo lực gia đình, từ đó đưa ra một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật

Pháp luật về quản lý

Trần Thị
Hoa

ThS. Ung
Thị Ngọc
Nhung

Báo cáo phân tích cơ sở lý luận, quy định pháp luật và thực tiễn hoạt động quản lý chất
thải nguy hại, từ đó đưa ra một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật

Đại học

Đăng ký kết hôn theo
Luật Hôn nhân và
Gia đình năm 2014

Lê
Nguyễn
Yến
Hoàng

ThS. Ung
Thị Ngọc
Nhung

Báo cáo phân tích cơ sở lý luận, quy định pháp luật và thực tiễn hoạt động đăng ký kết hôn
theo Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014, từ đó đưa ra một số kiến nghị hoàn thiện pháp
luật

Đại học

Pháp luật về xử phạt
vi phạm hành chính
trong lĩnh vực môi
trường ở Việt Nam
hiện nay

Nguyễn
Hoàng
Hưng

ThS. Ung
Thị Ngọc
Nhung

Báo cáo phân tích cơ sở lý luận, quy định pháp luật và thực tiễn xử phạt vi phạm hành
chính trong lĩnh vực môi trường, từ đó đưa ra một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật

Đại học

Giải quyết tranh chấp
tài sản trong các vụ
án ly hôn theo pháp
luật Việt Nam

Trần Thị
Thúy
Hương

ThS. Ung
Thị Ngọc
Nhung

Báo cáo phân tích cơ sở lý luận, quy định pháp luật và thực tiễn giải quyết tranh chấp tài
sản trong các vụ án ly hôn, từ đó đưa ra một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật

Đại học

Pháp luật về đăng ký
thành lập doanh
nghiệp ở Việt Nam
hiện nay

Võ Minh
Khang

ThS. Ung
Thị Ngọc
Nhung

Báo cáo phân tích cơ sở lý luận, quy định pháp luật và thực tiễn hoạt động đăng ký thành
lập doanh nghiệp, từ đó đưa ra một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật

247

Đại học

Pháp luật về quản lý
chất thải rắn ở Việt
Nam

Nguyễn
Thị
Phương
Thảo

ThS. Ung
Thị Ngọc
Nhung

Báo cáo phân tích cơ sở lý luận, quy định pháp luật và thực tiễn hoạt động quản lý chất
thải rắn, từ đó đưa ra một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật

248

Đại học theo pháp luật Việt

Đặng Thị
Trinh

ThS. Ung
Thị Ngọc
Nhung

Báo cáo phân tích cơ sở lý luận, quy định pháp luật và thực tiễn hoạt động cấp dưỡng sau
lý hôn, từ đó đưa ra một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật

242

243

244

245

246

Đại học chất thải nguy hại ở
Việt Nam hiện nay

Cấp dưỡng sau ly hôn
Nam hiện nay

Đỗ Thành
An

ThS. Võ
Trung Hậu

Báo cáo trình bày các vấn đề lý luận về xứ lý kỷ luật lao động, thực trạng pháp luật hiện
hành về trình tự, thủ tục xử lý kỷ luật lao động và từ đó đề ra các kiến nghị nhằm hoàn
thiện pháp luật về xử lý kỷ luật lao động

Đại học

Pháp luật Việt Nam
về mở thủ tục phá sản

Trương
Thanh
Bình

ThS. Võ
Trung Hậu

Báo cáo trình bày các vấn đề lý luận về phá sản, thực trạng pháp luật hiện hành về thủ tục
phá sản doanh nghiệp và từ đó đề ra các kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật về phá sản
doanh nghiệp

Đại học

Xung đột lợi ích
trong công ty trách
nhiệm hữu hạn - Lý
luận, thực trạng và
kiến nghị

Phạm Thị
Cẩm

ThS. Võ
Trung Hậu

Báo cáo trình bày các vấn đề lý luận về công ty trách nhiệm hữu hạn và vấn đề về xung đột
lợi ích trong công ty TNHH, trình bày thực trạng pháp luật hiện hành về giải quyết vấn đề
xung đột lợi ích trong công ty TNHH vàtừ đó đề ra các kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp
luật về đảm bảo lợi ích của các bên trong Công ty TNHH

Đại học

Giải quyết tranh chấp
kinh doanh thương
mại bằng trọng tài Thực trạng và kiến
nghị

Lê Quang
Chung

ThS. Võ
Trung Hậu

Báo cáo trình bày các vấn đề lý luận về giải quyết tranh chấp kinh doanh bằng trọng tài
thương mại, thực trạng pháp luật hiện hành về giải quyết tranh chấp kinh doanh bằng trọng
tài thương mại và từ đó đề ra các kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật về giải quyết tranh
chấp kinh doanh bằng trọng tài thương mại

253

Đại học

Chia tài sản chung
của vợ chồng khi ly
hôn - Lý luận, thực
trạng và kiến nghị

Chu Thị
Mai Linh

ThS. Võ
Trung Hậu

Báo cáo trình bày các vấn đề lý luận về ly hôn và chia tài sản chung trong thời kỳ ly hôn,
thực trạng pháp luật hiện hành về chia tài sản chung trong thời kỳ ly hôn và từ đó đề ra các
kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật về chia tài sản chung trong thời kỳ ly hôn

254

Đại học - Lý luận và thực tiễn

Cao Hữu
Nhân

ThS. Võ
Trung Hậu

Báo cáo trình bày các vấn đề lý luận về ly hôn và cấp dưỡng sau ly hôn, thực trạng pháp
luật hiện hành về cấp dưỡng sau ly hôn và từ đó đề ra các kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp
luật về cấp dưỡng sau ly hôn

255

Bồi thường thiệt hại
về sức khỏe do tai
nạn giao thông đường
bộ gây ra - Thực
trạng và kiến nghị

Hình thức xử lý kỷ

249

250

251

252

Đại học luật lao động - Thực
trạng và kiến nghị

Cấp dưỡng sau ly hôn

Đại học

Nguyễn
ThS. Võ
Ngọc Cẩm Trung Hậu
Tú

Báo cáo trình bày các vấn đề lý luận về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng nói chung và
bồi thường về sức khỏe sau khi xảy ra tai nạn giao thông , thực trạng pháp luật hiện hành
về bồi thường thiệt hại về sức khỏe do tai nạn và từ đó đề ra các kiến nghị nhằm hoàn thiện
pháp luật về bồi thường thiệt hại sức khỏe do tai nạn

Đại học

Kết hôn có yếu tố
nước ngoài từ thực
tiễn tại Bình Dương
và kiến nghị

Nguyễn
Thị Bích
Tuyền

ThS. Võ
Trung Hậu

Báo cáo trình bày các vấn đề lý luận kết hôn có yếu tố nước ngoài, thực trạng pháp luật
hiện hành về kết hôn có yếu tố nước ngoài và từ đó đề ra các kiến nghị nhằm hoàn thiện
pháp luật về kết hôn có yếu tố nước ngoài

Đại học

Bồi thường thiệt hại
trong kinh doanh
thương mại - Thực
trạng và kiến nghị

Huỳnh
Ngọc
Phước
Thành

ThS. Võ
Trung Hậu

Báo cáo trình bày các vấn đề lý luận về bồi thường thiệt hại trong kinh doanh thương mại,
thực trạng pháp luật hiện hành về bồi thường thiệt hại trong kinh doanh thương mại và từ
đó đề ra các kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật về bồi thường thiệt hại trong kinh doanh
thương mại

258

Đại học

Bảo vệ quyền của
người lao động Thực trạng và kiến
nghị

Chu Thị
Thu Thảo

ThS. Võ
Trung Hậu

Báo cáo trình bày các vấn đề lý luận bảo vệ quyền lợi người lao động, thực trạng pháp luật
hiện hành về bảo vệ quyền lợi người lao động và từ đó đề ra các kiến nghị nhằm hoàn thiện
pháp luật về bảo vệ quyền lợi người lao động

259

Đại học kinh doanh - Thực

Lê Thị
Thanh
Thùy

ThS. Võ
Trung Hậu

Báo cáo trình bày các vấn đề lý luận về hợp đồng hợp tác kinh doanh, thực trạng pháp luật
hiện hành về hợp đồng hợp tác kinh doanh và từ đó đề ra các kiến nghị nhằm hoàn thiện
pháp luật về hợp đồng hợp tác kinh doanh

Đại học

Hành vi xâm phạm
quyền tác giả ở Việt
Nam - Thực trạng và
kiến nghị

Phạm Thị
Bích Trân

ThS. Võ
Trung Hậu

Báo cáo trình bày các vấn đề lý luận về quyền tác giả, thực trạng pháp luật hiện hành về
hành vi xâm phạm quyền tác giả và từ đó đề ra các kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật về
bảo vệ quyền tác giả thông qua việc kiểm soát các hành vi xâm phạm quyền tác giả

261

Đại học

Pháp luật về bảo vệ
cổ đông thiểu số ở
Việt Nam hiện nay Những vấn đề lý luận
và thực tiễn

Vũ Lê Tú
Uyên

ThS. Võ
Trung Hậu

Báo cáo trình bày các vấn đề lý luận về cổ đông thiểu số, thực trạng pháp luật hiện hành về
cổ đông thiểu số và từ đó đề ra các kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật về bảo vệ cổ đông
thiểu số

262

Đại học về người lao động

Đinh
Thúy Vy

ThS. Võ
Trung Hậu

Báo cáo trình bày các vấn đề lý luận về người lao động chưa thành niên, thực trạng pháp
luật hiện hành về người lao động chưa thành niên và từ đó đề ra các kiến nghị nhằm hoàn
thiện pháp luật về người lao động chưa thành niên

256

257

Hợp đồng hợp tác

260

trạng và kiến nghị

Pháp luật Việt Nam
chưa thành niên

Đại học

Giải quyết tranh chấp
về quyền tác giả,
quyền liên quan bằng
Tòa án

Nguyễn
Huỳnh
Như Ý

ThS. Võ
Trung Hậu

Báo cáo trình bày các vấn đề lý luận về giải quyết tranh chấp về quyền tác giả, quyền liên
quan bằng Tòa án, thực trạng pháp luật hiện hành về giải quyết tranh chấp về quyền tác
giả, quyền liên quan bằng Tòa án, và từ đó đề ra các kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật
về giải quyết tranh chấp về quyền tác giả, quyền liên quan bằng Tòa án,

264

Đại học

Trách nhiệm của tổ
chức cung cấp dịch
vụ trung gian trực
tuyến

Hướng
Linh
Vương

ThS. Võ
Trung Hậu

Báo cáo trình bày các vấn đề lý luận về hoạt động của tổ chức cung cấp các dịch vụ trung
gian trực tuyến, thực trạng pháp luật hiện hành về hoạt động của tổ chức cung cấp các dịch
vụ trung gian trực tuyến và từ đó đề ra các kiến nghị nhằm hoàn thiện hoạt động của tổ
chức cung cấp các dịch vụ trung gian trực tuyến

Pháp luật Việt Nam

265

Đại học về kiểm soát tập
trung kinh tế

Hồ Thủy
Thùy Linh

TS. Lê Thị
Minh

Báo cáo trình bày các vấn đề lý luận về kiểm soát tập trung kinh tế, thực trạng pháp luật
hiện hành về kiểm soát tập trung kinh tế và từ đó đề ra các kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp
luật về kiểm soát tập trung kinh tế

Đại học

Pháp luật Việt Nam
về thi hành phán
quyết của trọng tài
thương mại

Đặng
Huỳnh
Thành

TS. Lê Thị
Minh

Báo cáo trình bày các vấn đề lý luận về thỏa thuận trọng tài, thực trạng pháp luật hiện hành
về thỏa thuận trọng tài và từ đó đề ra các kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật về thỏa
thuận trọng tài

Đại học

Thỏa thuận trọng tài
theo Luật Trọng tài
Thương mại 2010

Đậu Thái
Bảo

TS. Nguyễn
Thị Hồng
Phước

Báo cáo trình bày các quy định của Luật Trọng tài thương mại 2010, so sánh với các quy
phạm pháp luật về trọng tài từng được ban hành trước đây, cũng như đưa ra những hạn
chế, bất cập và giải pháp hoàn thiện các quy định về thỏa thuận trọng tài.

Đại học

Thực tiễn giải quyết
tranh chấp tài sản khi
ly hôn tại Tòa án
nhân dân thị xã Bến
Cát, tỉnh Bình Dương

Phạm Gia
Bảo

TS. Nguyễn
Thị Hồng
Phước

Báo cáo làm rõ quy trình, cơ sở pháp lý để giải quyết tranh chấp tài sản của vợ chồng, thực
tiễn áp dụng pháp luật để giải quyết tranh chấp về tài sản của vợ chồng khi ly hôn tại Tòa
án qua công tác xét xử, từ đó đề xuất một số kiến nghị nhằm đảm bảo chất lượng, hiệu quả
công tác xét xử và quyền lợi chính đáng của các đương sự trong việc giải quyết chia tài sản
của vợ chồng.

Đại học

Thực tiễn giải quyết
tranh chấp hợp đồng
chuyển nhượng
quyền sử dụng đất tại
Tòa án nhân dân thị

Lê Bảo
Châu

TS. Nguyễn
Thị Hồng
Phước

Báo cáo phân tích được các quy định pháp luật hiện hành về việc giải quyết tranh chấp hợp
đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất cũng như đưa ra được thực tiễn giải quyết tranh
chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại TAND thị xã Bến Cát, nêu được bất
cập pháp luật khi áp dụng vào thực tiễn và đề xuất được một số giải pháp hoàn thiện.

263

266

267

268
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xã Bến Cát, tỉnh Bình
Dương

270

271

272

273

274

Đại học

Hậu quả pháp lý của
giao dịch dân sự vô
hiệu do giả tạo - Lý
luận và thực tiễn

Nguyễn
Thanh
Duy

TS. Nguyễn
Thị Hồng
Phước

Báo cáo làm sáng tỏ các vấn đề lý luận và thực tiễn về hậu quả pháp lý của giao dịch dân
sự vô hiệu do giả tạo. Phân tích được những bất cập và đề xuất được các kiến nghị hoàn
thiện pháp luật đối với các giao dịch dân sự vô hiệu do giả tạo.

Đại học

Thực tiễn thu thập và
đánh giá chứng cứ
trong việc giải quyết
vụ án dân sự tại Tòa
án nhân dân huyện
Thuận Nam - tỉnh
Ninh Thuận

Đổng Nữ
Hoàng
Duyên

TS. Nguyễn
Thị Hồng
Phước

Báo cáo phân tích thực tiễn thu thập và đánh giá chứng cứ trong việc giải quyết vụ án dân
sự tại TAND huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận, chỉ ra được các bất cập pháp luật đối
với vấn đề thu thập và đánh giá chứng cứ trong việc giải quyết vụ án dân sự, từ đó đề xuất
các giải pháp hoàn thiện.

Đại học

Thực tiễn về giải
quyết tranh chấp tài
sản chung của vợ
chồng sau ly hôn tại
Tòa án nhân dân tỉnh
Bình Dương

Võ Thị
Thùy
Dương

TS. Nguyễn
Thị Hồng
Phước

Báo cáo làm rõ cơ sở pháp lý để giải quyết tranh chấp tài sản chung của vợ chồng khi ly
hôn, thực tiễn áp dụng pháp luật để giải quyết tranh chấp về tài sản của vợ chồng khi ly
hôn tại TAND tỉnh Bình Dương, qua đó thấy được một số bất cập pháp luật và đưa ra giải
pháp để hoàn thiện về vấn đề giải quyết tranh chấp tài sản chung của vợ chồng sau khi ly
hôn.

Đại học

Thực trạng giải quyết
tranh chấp thương
mại tại Trung tâm
Trọng tài Quốc tế
Việt Nam

Bùi Tấn
Hậu

TS. Nguyễn
Thị Hồng
Phước

Báo cáo làm rõ một số vấn đề cơ bản về giải quyết tranh chấp thương mại, đưa ra được
thực trạng giải quyết tranh chấp thương mại tại Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam,
phân tích được những vấn đề khó khăn khi giải quyết tranh chấp thương mại tại Trung tâm
Trọng tài Quốc tế Việt Nam và giải pháp đối với các vấn đề này cũng như việc hoàn thiện
phương thức giải quyết tranh chấp bằng trọng tài.

Đại học

Thực tiễn áp dụng
pháp luật về hủy phán
Võ Phúc
quyết trọng tài tại
Tòa án nhân dân
Hậu
Thành phố Hồ Chí
Minh

TS. Nguyễn
Thị Hồng
Phước

Báo cáo cung cấp được thực tiễn áp dụng pháp luật về hủy phán quyết trọng tài tại TAND
Thành phố Hồ Chí Minh, phân tích được bất cập pháp luật xung quanh việc hủy phán
quyết trọng tài và đề xuất được một số kiến nghị hoàn thiện.
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Đại học

Hợp đồng mua bán
nhà ở trong tương lai

Kết hôn trái pháp luật
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Đại học - Những vấn đề lý
luận và thực tiễn

Lê Văn
Hiệp

TS. Nguyễn
Thị Hồng
Phước

TS. Nguyễn
Trần Thị
Thị Hồng
Ngọc Linh Phước

Báo cáo làm rõ các vấn đề lý luận và quy định pháp luật về hợp đồng mua bán nhà ở hình
thành trong tương lai. Tác giả đưa ra được thực trạng áp dụng quy định pháp luật trong
thực tiễn, ý nghĩa của việc áp dụng các quy định đó đối với các quan hệ hợp đồng và cách
điều chỉnh việc các chủ thể tham gia vào quan hệ hợp đồng. Từ đó tác giả đưa ra các bất
cập trong việc áp dụng các quy định và đưa ra kiến nghị để hoàn thiện pháp luật về hợp
đồng.
Báo cáo làm sáng tỏ khái niệm kết hôn trái pháp luật cũng như đường lối giải quyết việc
kết hôn trái pháp luật. Nghiên cứu một cách có hệ thống các cơ sở lý luận cũng như các
quy định pháp luật về vấn đề kết hôn trái pháp luật. Tác giả chị ra được những điểm bất
cập trong pháp luật hiện tại, phân tích, đánh giá được thực trạng và đưa ra các giải pháp,
kiến nghị hoàn thiện pháp luật về vấn đề kết hôn trái pháp luật và khắc phục hậu quả của
kết hôn trái pháp luật.

Đại học

Chế độ tài sản của vợ
chồng trong thời kỳ
hôn nhân - Thực
trạng và một số bất
cập

Đại học

Kết hôn có yếu tố
nước ngoài theo Luật Hán Thị
Hôn nhân và Gia đình Kim Mỹ
năm 2014

Đại học

Thực tiễn thành lập
và hoạt động doanh
nghiệp trên địa bàn
tỉnh Bình Dương hiện
nay

Thái
Thanh
Ngân

TS. Nguyễn
Thị Hồng
Phước

Báo cáo làm rõ các vấn đề về lý luận và thực tiễn của pháp luật về việc thành lập và hoạt
động của doanh nghiêp, đóng góp giúp ích cho doanh nghiệp tại tỉnh Bình Dương về việc
thành lập cũng như duy trì hoạt động của doanh nghiệp. Đưa ra định hướng, các luận cứ
khoa học nhằm kiến nghị các giải pháp giúp đỡ doanh nghiệp cũng như việc thành lập
doanh nghiệp theo quy định của pháp luật được dễ dàng áp dụng trên thực tiễn hơn.

Đại học

Chia tài sản chung
của vợ chồng khi ly
hôn - Thực tiễn thi
hành pháp luật tại

Đàng Nữ
Quỳnh
Như

TS. Nguyễn
Thị Hồng
Phước

Báo cáo làm sáng tỏ những vấn đề lý luận, cũng như các quy định pháp luật hiện hành về
chia tài sản chung của vợ chồng khi ly hôn, đồng thời nghiên cứu thực trạng áp dụng các

Lê Thị Lý

TS. Nguyễn
Thị Hồng
Phước

Báo cáo phân tích các quy định pháp luật hôn nhân và gia đình về chế độ tài sản chung của
vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân, đánh giá được thực trạng áp dụng pháp luật trong đời
sống. Từ đó chỉ ra được các bất cập pháp luật về chế độ tài sản chung của vợ chồng trong
thời kỳ hôn nhân và đưa ra được kiến nghị hoàn thiện.

TS. Nguyễn
Thị Hồng
Phước

Báo cáo phân tích các quy định pháp vấn đề kết hôn có yếu tố nước ngoài, nghiên cứu thực
tiễn áp dụng tại tỉnh Ninh Thuận. Từ đó chỉ ra được các bất cập pháp luật về vấn đề kết
hôn có yếu tố nước ngoài và đưa ra được kiến nghị hoàn thiện.

quy định này trong hoạt động xét xử và thực thi pháp luật của TAND tỉnh Ninh Thuận. Từ
đó phát hiện ra bất cập pháp luật và đưa ra kiến nghị hoàn thiện về lĩnh vực này.

Tòa án nhân dân tỉnh
Ninh Thuận
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Báo cáo giải thích được một số khái niệm liên quan đến hành vi bán hàng đa cấp bất chính,
phân tích các quy định pháp luật về vấn đề này, đánh giá được thực trạng áp dụng pháp
luật trong việc xử lý các hành vi bán hàng đa cấp bất chính tại Việt Nam. Từ đó đề xuất
các giải pháp để hoàn thiện pháp luật nhằm xử lý hành vi bán hàng đa cấp bất chính ở Việt
Nam hiện nay.

Đại học

Xử lý vi phạm pháp
luật đối với hành vi
bán hàng đa cấp bất
chính

Trần Ngọc
Tuyền

Đại học

Cấp dưỡng cho con
sau khi ly hôn theo
pháp luật Việt Nam Một số vấn đề lý luận
và thực tiễn

Hoàng Thị TS. Nguyễn
Thị Hồng
Ngọc
Phước
Trinh

Báo cáo phân tích các quy định pháp luật Việt Nam về về việc cấp dưỡng cho con sau khi
ly hôn, đánh giá được thực trạng áp dụng pháp luật trong đời sống. Từ đó chỉ ra được các
bất cập pháp luật về vấn đề cấp dưỡng cho con sau khi ly hôn và đưa ra được kiến nghị
hoàn thiện.

Đại học

Pháp luật Việt Nam
về điều kiện, thủ tục
thành lập công ty hợp
danh

Nguyễn
TS. Lê Thị
Thiên Đức Minh

Báo cáo trình bày các vấn đề lý luận về công ty hợp danh, thực trạng pháp luật hiện hành
về diều kiện, thủ tục thành lập công ty hợp danh và từ đó đề ra các kiến nghị nhằm hoàn
thiện điều kiện, thủ tục thành lập công ty hợp danh

Đại học

Pháp luật Việt Nam
về hoạt động cho vay
của ngân hàng
thương mại

Phan
Hoàng
Liêm

TS. Lê Thị
Minh

Báo cáo trình bày các vấn đề lý luận về hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại, thực
trạng pháp luật hiện hành về diều kiện, thủ tục thành lập công ty hợp danh và từ đó đề ra
các kiến nghị nhằm hoàn thiện điều kiện, thủ tục thành lập công ty hợp danh

Đại học

Pháp luật Việt Nam
về quyền và nghĩa vụ
của cổ đông trong
công ty cổ phần

Huỳnh
Thanh
Phong

TS. Lê Thị
Minh

Báo cáo trình bày các vấn đề lý luận về quyền và nghĩa vụ của cổ đông trong công ty cổ
phần, thực trạng pháp luật hiện hành về quyền và nghĩa vụ của cổ đông trong công ty cổ
phần và từ đó đề ra các kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật về quyền và nghĩa vụ của cổ
đông trong công ty cổ phần

Đại học

Pháp luật Việt Nam
về hành vi cạnh tranh
không lành mạnh

Võ Thị
Thu
Phương

TS. Lê Thị
Minh

Báo cáo trình bày các vấn đề lý luận về hành vi cạnh tranh không lành mạnh, thực trạng
pháp luật hiện hành về hành vi cạnh tranh không lành mạnh và từ đó đề ra các kiến nghị
nhằm hoàn thiện pháp luật về hành vi cạnh tranh không lành mạnh

TS. Nguyễn
Thị Hồng
Phước

Đại học

Pháp luật Việt Nam
về quyền và nghĩa vụ
chứng minh của
đương sự trong vụ án
dân sự

Phạm Đại
Tài

TS. Lê Thị
Minh

Báo cáo trình bày các vấn đề lý luận về quyền và nghĩa vụ chứng minh của đương sự trong
vụ án dân sự, thực trạng pháp luật hiện hành về quyền và nghĩa vụ chứng minh của đương
sự trong vụ án dân sự và từ đó đề ra các kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật về quyền và
nghĩa vụ chứng minh của đương sự trong vụ án dân sự
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Đại học

Bồi thường thiệt hại
do cây cối gây ra theo
quy định của Bộ luật
dân sự 2015

Huỳnh
Châu
Thanh

TS. Lê Thị
Minh

Báo cáo trình bày các vấn đề lý luận về quyền và nghĩa vụ chứng minh của đương sự trong
vụ án dân sự, thực trạng pháp luật hiện hành về quyền và nghĩa vụ chứng minh của đương
sự trong vụ án dân sự và từ đó đề ra các kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật về quyền và
nghĩa vụ chứng minh của đương sự trong vụ án dân sự

Pháp luật Việt Nam
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Đại học về góp vốn thành lập

Phan Nhật
Trường

TS. Lê Thị
Minh

Báo cáo trình bày các vấn đề lý luận về góp vốn thành lập doanh nghiệp, thực trạng pháp
luật hiện hành về góp vốn thành lập doanh nghiệp và từ đó đề ra các kiến nghị nhằm hoàn
thiện pháp luật về góp vốn thành lập doanh nghiệp

Lưu Hải
Yến

TS. Lê Thị
Minh

Báo cáo trình bày các vấn đề lý luận về giao kết và thực hiện hợp đồng lao động, thực
trạng pháp luật hiện hành về giao kết và thực hiện hợp đồng lao động và từ đó đề ra các
kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật về giao kết và thực hiện hợp đồng lao động

TS. Lê Thị
Minh

Báo cáo trình bày các vấn đề lý luận về hợp đồng mua bán hàng hóa trong thương mại,
thực trạng pháp luật hiện hành về hợp đồng mua bán hàng hóa trong thương mại và từ đó
đề ra các kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật về hợp đồng mua bán hàng hóa trong
thương mại
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doanh nghiệp
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Đại học

Pháp luật Việt Nam
về giao kết và thực
hiện hợp đồng lao
động

Đại học

Pháp luật Việt Nam
về hợp đồng mua bán
hàng hóa trong
thương mại

Lê Thu
Hoài

Bình Dương, ngày ........ tháng 6 năm 2021
HIỆU TRƯỞNG
Đã ký

TS. Nguyễn Quốc Cường

