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E. Công khai thông tin về đồ án, khóa luận, luận văn, báo cáo tốt nghiệp 

Chương trình: Luật 

STT 

Trình 

độ đào 

tạo 

Tên đề tài 
Họ và tên người 

thực hiện 

Họ và tên người 

hướng dẫn 
Nội dung tóm tắt 

1 Đại học 

Thực tiễn công tác quản lý đăng ký 

khai sinh tại Ủy ban nhân dân phường 

Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh 

Bình Dương 

Nguyễn Bình 

Phương Anh 

Cao Thị Thùy 

Như 

Trình bày một số vấn đề lý luận về đăng ký khai sinh, 

quy định pháp luật về thủ tục đăng ký khai sinh được 

thực hiện tại UBND cấp xã (không có yếu tố nước 

ngoài). Đồng thời, khảo sát thực tiễn thực hiện thủ tục 

đăng ký khai sinh tại UBND phường Phú Thọ, đánh 

giá và đề xuất kiến nghị. 

2 Đại học 

Pháp luật về công nhận và cho thi hành 

phán quyết của trọng tài nước ngoài tại 

Việt Nam 

Hồ Thị Minh 

Ánh 

Cao Thị Thùy 

Như 

Trình bày quy định pháp luật hiện hành về công nhận 

và cho thi hành phán quyết trọng tài nước ngoài tại 

Việt Nam, đánh giá và đưa ra quan điểm cá nhân. 

3 Đại học 
Công tác quản lý nhà nước về đăng ký 

kết hôn tại Ủy ban nhân dân cấp xã 

Trương Đặng 

Châu Cầm 

Cao Thị Thùy 

Như 

Trình bày một số vấn đề lý luận và pháp lý về hoạt 

động quản lý nhà nước về đăng ký kết hôn tại UBND 

cấp xã, đánh giá và đưa ra kiến nghị. 

4 Đại học 

Pháp luật về mua bán và sáp nhập 

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành 

viên trở lên 

Võ Tấn Đạt 
Cao Thị Thùy 

Như 

Trình bày quy định pháp luật về M&A, thực tiễn 

M&A các công ty TNHH hai thành viên trở lên, đánh 

giá và đề xuất quan điểm cá nhân. 



STT 

Trình 

độ đào 

tạo 

Tên đề tài 
Họ và tên người 

thực hiện 

Họ và tên người 

hướng dẫn 
Nội dung tóm tắt 

5 Đại học 

Thực tiễn giải quyết tranh chấp về thừa 

kế theo di chúc trên địa bàn tỉnh Bình 

Dương 

Nguyễn Thị 

Giang 

Cao Thị Thùy 

Như 

Trình bày quy định PL về giải quyết tranh chấp thừa 

kế theo di chúc, khảo sát thực tiễn giải quyết loại tranh 

chấp này tại Bình Dương, đánh giá và đưa ra kiến 

nghị. 

6 Đại học 

Chia tài sản chung của vợ chồng khi ly 

hôn - Nhìn từ thực tiễn tại thành phố 

Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương 

Hồ Thanh Hà 
Cao Thị Thùy 

Như 

Trình bày quy định PL về chia tài sản chung của vợ 

chồng khi ly hôn, khảo sát thực tiễn giải quyết loại 

tranh chấp này tại TP. TDM, Bình Dương và đưa ra 

kiến nghị. 

7 Đại học 
Pháp luật Việt Nam về đăng ký doanh 

nghiệp 

Nguyễn Thị 

Hằng 

Cao Thị Thùy 

Như 

Trình bày quy định pháp luật về đăng ký doanh 

nghiệp, đánh giá và đưa ra quan điểm kiến nghị. 

8 Đại học 

Thực tiễn đăng ký kết hôn tại Ủy ban 

nhân dân phường Phú Thọ, thành phố 

Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương 

Nguyễn Huy 

Hoàng 

Cao Thị Thùy 

Như 

Trình bày quy định pháp luật về đăng ký kết hôn, khảo 

sát thực tiễn thực hiện thủ tục đăng ký kết hôn tại 

UBND phường Phú Thọ, đánh giá và đưa ra kiến nghị. 

9 Đại học 
Môt số giải pháp nâng cao hiệu quả 

công tác hòa giải trong tố tụng dân sự 

Nguyễn Thị 

Thanh Huyền 

Cao Thị Thùy 

Như 

Trình bày quy định pháp luật về hòa giải trong tố tụng 

dân sự, đánh giá thực tiễn thực hiện công tác này và 

đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hòa 

giải. 

10 Đại học 
Tôi hiếp dâm người dưới 16 tuổi theo 

quy định Bộ luật Hình sự Việt Nam 
Mai Thị Liễu 

Cao Thị Thùy 

Như 

Trình bày các yếu tố cấu thành tội hiếp dâm người 

dưới 16 tuổi theo quy định pháp luật hình sự hiện 

hành, đánh giá thực tiễn áp dụng và đưa ra kiến nghị. 

11 Đại học 

Pháp luật về kinh doanh dịch vụ 

logistics ở Việt Nam - Lý luận và thực 

tiễn 

Nguyễn Trọng 

Quỳnh 

Cao Thị Thùy 

Như 

Trình bày quy định pháp luật về kinh doanh dịch vụ 

logistic, đánh giá thực tiễn áp dụng pháp luật và đưa ra 

kiến nghị. 

12 Đại học 
Pháp luật về hợp đồng dân sự vô hiệu 

do giả tạo 

Dương Quốc 

Tuấn Tú 

Cao Thị Thùy 

Như 

Trình bày quy định pháp luật về hợp đồng dân sự vô 

hiệu do giả tạo, đánh giá thực tiễn áp dụng và đưa ra 

kiến nghị. 

13 Đại học 
Pháp luật Việt Nam về thế chấp nhà ở 

hình thành trong tương lai 

Nguyễn Thanh 

Hải 

Cao Thị Thùy 

Như 

Trình bày quy định pháp luật về thế chấp nhà ở hình 

thành trong tương lai, đánh giá và đưa ra quan điểm 

kiến nghị. 



STT 

Trình 

độ đào 

tạo 

Tên đề tài 
Họ và tên người 

thực hiện 

Họ và tên người 

hướng dẫn 
Nội dung tóm tắt 

14 Đại học 

Đấu tranh phòng, chống tội đánh bạc 

trên địa bàn huyện Phú Giáo, tỉnh Bình 

Dương 

Nghiêm Thị 

Thiên Thanh 
Chu Thị Hương 

Đề tài tập trung vào nghiên cứu những vấn đề như: 

khái niệm, dấu hiệu pháp lý của tội đánh bạc, tình hình 

tội đánh bạc trên địa bàn huyện Phú Giáo, tỉnh Bình 

Dương, nguyên nhân và điều kiện của THTP tội đánh 

bạc trên địa bàn huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương, dự 

báo tình hình tội phạm và đề xuất các giải pháp phòng 

chống tội đánh bạc trên địa bàn huyện Phú Giáo, tỉnh 

Bình Dương 

15 Đại học 

Tội tàng trữ trái phép chất ma túy theo 

quy định của pháp luật hình sự Việt 

Nam 

Nguyễn Hoàng 

Hiếu Thuận 
Chu Thị Hương 

Đề tài tập trung nghiên cứu những vấn đề lý luận và 

pháp lý của 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), thực tiễn áp dụng và một số 

kiến nghị nâng cao hiệu quả áp dụng quy định pháp 

luật hình sự Việt Nam về tội tàng trữ trái phép chất ma 

túy 

16 Đại học 

Tội giao cấu hoặc thực hiện hành vi 

quan hệ tình dục khác với người từ đủ 

13 tuổi đến dưới 16 tuổi theo quy định 

của pháp luật hình sự Việt Nam 

Đào Vũ Anh 

Thư 
Chu Thị Hương 

Đề tài tập trung nghiên cứu những vấn đề lý luận và 

pháp lý của tội giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan 

hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 

tuổi (khái niệm, dấu hiệu pháp lý của tội giao cấu hoặc 

thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ 

đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, phân biệt tội giao cấu 

hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với 

người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi với một số tội 

phạm khác), thực tiễn áp dụng và một số kiến nghị 

nâng cao hiệu quả áp dụng quy định pháp luật hình sự 

Việt Nam về tội giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan 

hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 

tuổi. 



STT 

Trình 

độ đào 

tạo 

Tên đề tài 
Họ và tên người 

thực hiện 

Họ và tên người 

hướng dẫn 
Nội dung tóm tắt 

17 Đại học 

Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao 

động trái pháp luật - Một số vấn đề lý 

luận và thực tiễn 

Lê Thị Anh Thư Chu Thị Hương 

Đề tài tập trung nghiên cứu: những vấn đề lý luận và 

pháp lý của đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động 

trái pháp luật (khái niệm, phân loại và ảnh hưởng của 

đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp 

luật, quy định của pháp luật lao động hiện hành về đơn 

phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật); 

thực trạng đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động 

trái pháp luật và một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật 

về đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động. 

18 Đại học 

Tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài 

sản theo quy định của pháp luật hình 

sự  

Việt Nam 

Lê Thị Anh Thy Chu Thị Hương 

Đề tài tập trung nghiên cứu những vấn đề lý luận và 

pháp lý của tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản 

(khái niệm, dấu hiệu pháp lý của tội hủy hoại hoặc cố 

ý làm hư hỏng tài sản, phân biệt tội hủy hoại hoặc cố ý 

làm hư hỏng tài sản với một số tội phạm khác), thực 

tiễn áp dụng và một số kiến nghị nâng cao hiệu quả áp 

dụng quy định pháp luật hình sự Việt Nam về tội hủy 

hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản. 

19 Đại học 
Tội trộm cắp tài sản theo quy định của 

pháp luật hình sự Việt Nam 

Đặng Thị Thu 

Trang 
Chu Thị Hương 

Đề tài tập trung nghiên cứu những vấn đề lý luận và 

pháp lý của tội trộm cắp tài sản (khái niệm, dấu hiệu 

pháp lý của tội trộm cắp tài sản, phân biệt tội trộm cắp 

tài sản với một số tội phạm khác), thực tiễn áp dụng và 

một số kiến nghị nâng cao hiệu quả áp dụng quy định 

pháp luật hình sự Việt Nam về tội trộm cắp tài sản. 

20 Đại học 

Tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi 

theo quy định của pháp luật hình sự 

Việt Nam 

Lê Thị Trang Chu Thị Hương 

Đề tài tập trung nghiên cứu những vấn đề lý luận và 

pháp lý của tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi (khái 

niệm, dấu hiệu pháp lý của tội dâm ô đối với người 

dưới 16 tuổi, phân biệt tội dâm ô đối với người dưới 

16 tuổi với một số tội phạm khác), thực tiễn áp dụng 

và một số kiến nghị nâng cao hiệu quả áp dụng quy 

định pháp luật hình sự Việt Nam về tội dâm ô đối với 

người dưới 16 tuổi. 



STT 

Trình 

độ đào 

tạo 

Tên đề tài 
Họ và tên người 

thực hiện 

Họ và tên người 

hướng dẫn 
Nội dung tóm tắt 

21 Đại học 

Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn 

hại cho sức khỏe của người khác theo 

quy định  

của pháp luật hình sự Việt Nam 

Nguyễn Thị 

Thùy Trang 
Chu Thị Hương 

Đề tài tập trung nghiên cứu những vấn đề lý luận và 

pháp lý của 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 ý gây 

thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người 

khác với một số tội phạm khác), thực tiễn áp dụng và 

một số kiến nghị nâng cao hiệu quả áp dụng quy định 

pháp luật hình sự Việt Nam về tội cố ý gây thương 

tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe người khác. 

22 Đại học 

Tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi theo 

quy định của pháp luật hình sự Việt 

Nam 

Phạm Thị Mai 

Trinh 
Chu Thị Hương 

Đề tài tập trung nghiên cứu những vấn đề lý luận và 

pháp lý của 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), thực tiễn áp dụng và một số 

kiến nghị nâng cao hiệu quả áp dụng quy định pháp 

luật hình sự Việt Nam về tội hiếp dâm người dưới 16 

tuổi. 

23 Đại học 
Tội hiếp dâm theo quy định của pháp 

luật hình sự Việt Nam 

Phạm Ngô Thủy 

Trúc 
Chu Thị Hương 

Đề tài tập trung nghiên cứu những vấn đề lý luận và 

pháp lý của tội hiếp dâm (khái niệm, dấu hiệu pháp lý 

của tội hiếp dâm, phân biệt tội hiếp dâm với một số tội 

phạm khác), thực tiễn áp dụng và một số kiến nghị 

nâng cao hiệu quả áp dụng quy định pháp luật hình sự 

Việt Nam về tội hiếp dâm. 



STT 

Trình 

độ đào 

tạo 

Tên đề tài 
Họ và tên người 

thực hiện 

Họ và tên người 

hướng dẫn 
Nội dung tóm tắt 

24 Đại học 

Đấu tranh phòng, chống tội lừa đảo 

chiếm đoạt tài sản trên địa bàn thị xã 

Thuận An,  

tỉnh Bình Dương 

Nguyễn Công 

Trung 
Chu Thị Hương 

Đề tài tập trung vào phân tích những vấn đề như: khái 

niệm, dấu hiệu pháp lý của tội lừa đảo chiếm đoạt tài 

sản, tình hình tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa 

bàn thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương, nguyên nhân 

và điều kiện của THTP tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản 

trên địa bàn thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương, dự báo 

tình hình tội phạm và đề xuất các giải pháp phòng 

chống tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn thị xã 

Thuận An, tỉnh Bình Dương 

25 Đại học 

Tội mua bán trái phép chất ma túy theo 

quy định của pháp luật hình sự Việt 

Nam – Lý luận và thực tiễn 

Nguyễn Xuân 

Thành Trung 
Chu Thị Hương 

Đề tài tập trung nghiên cứu những vấn đề lý luận và 

pháp lý của tội mua bán trái phép chất ma túy (khái 

niệm, dấu hiệu pháp lý của tội mua bán trái phép chất 

ma túy, phân biệt tội mua bán trái phép chất ma túy 

với một số tội phạm khác), thực tiễn áp dụng và một 

số kiến nghị nâng cao hiệu quả áp dụng quy định pháp 

luật hình sự Việt Nam về tội mua bán trái phép chất 

ma túy. 

26 Đại học 
Hợp đồng dân sự vô hiệu - Lý luận và 

thực tiễn. 

Nguyễn Hoàng 

Anh 

Đoàn Thị Ánh 

Ngọc 

Đề tài tập trung vào phân tích những vấn đề lý luận về 

hợp đồng dân sự vô hiệu như: khái niệm về hợp đồng 

dân sự vô hiệu, các căn cứ vô hiệu hợp đồng, hậu quả 

pháp lý và thời hiệu yêu cầu Toà án tuyên bố hợp 

đồng dân sự vô hiệu. Tác giả đồng thời nêu lên thực 

tiễn áp dụng các quy định pháp luật và kiến nghị hoàn 

thiện. 
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27 Đại học 
Pháp luật về thành lập và quản lý văn 

phòng công chứng 
Đàm Nhật Ánh 

Đoàn Thị Ánh 

Ngọc 

Đầu tiên, tác giả nêu các vấn đề lý luận chung về 

thành lập và quản lý văn phòng công chứng: Quy định 

pháp luật về công chứng, quy định pháp luật về văn 

phòng công chứng, thành lập và quản lý văn phòng 

công chứng. Sau đó, tác giả nêu lên thực trạng tại Bình 

Phước: tình hình đăng ký thành lập và hoạt động của 

các VPCC tại Bình Phước, quản lý nhà nước và định 

hướng giải pháp đảo bảo thực thi pháp luật công 

chứng hiệu quả. 

28 Đại học 
Kiểm soát cạnh tranh không lành mạnh 

trong các hợp đồng kinh tế 

Nguyễn Quốc 

Cường 

Đoàn Thị Ánh 

Ngọc 

Đề tài nêu những vấn đề lý luận chung và pháp luật 

trong hợp đồng kinh doanh và xác định hành vi cạnh 

tranh không lành mạnh. Thực tiễn về hành vi cạnh 

tranh không lành mạnh tại Việt Nam và một số giải 

pháp nhằm hoàn thiện các quy định hiện hành 

29 Đại học Tội trộm cắp tài sản trong luật hình sự. 
Nguyễn Tấn 

Dũng 

Đoàn Thị Ánh 

Ngọc 

Đề tài nêu những vấn đề lý luận pháp lý chung về tội 

trộm cắp tài sản, thực tiễn áp dụng và kiến nghị hoàn 

thiện quy định của pháp luật hình sự về tội trộm cắp 

tài sản. 

30 Đại học 

Những vấn đề lý luận và thực tiễn về 

đơn phương chấm dứt hợp đồng lao 

động 

Trần Xuân Hải 
Đoàn Thị Ánh 

Ngọc 

Đề tài nêu những vấn đề về lý luận và pháp luật về 

đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, thực trạng 

pháp luật Việt Nam về đơn phương chấm dứt hợp 

đồng lao động và hoàn thiện pháp luật về đơn phương 

chấm dứt hợp đồng lao động ở Việt Nam 

31 Đại học 

Tội giết người - Thực trạng pháp luật 

tại tỉnh Bình Dương và công tác đấu 

tranh, phòng chống tội phạm. 

Nguyễn Thị Thu 

Hiền 

Đoàn Thị Ánh 

Ngọc 

Những vấn đề lý luận của tội giết người, tình hình tội 

giết người trên địa bàn tỉnh Bình Dương từ năm 2013 

đến năm 2017. Đánh giá và kiến nghị công tác phòng, 

chống tội phạm giết người trên địa bàn tỉnh Bình 

Dương 
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32 Đại học 
Sở hữu kỳ nghỉ - Một số vấn đề pháp 

lý và thực tiễn 

Trần Lê Minh 

Việt 

Đoàn Thị Ánh 

Ngọc 

Cơ sở lý luận bao gồm: lịch sử hình thành của mô hình 

sở hữu kỳ nghỉ, quá trình phát triển tại Việt Nam, khái 

niệm và đặc điểm. Tiếp theo, tác giả nêu các vấn đề 

pháp lý phát sinh trong thực tiễn kinh doanh mô hình 

sở hữu kỳ nghỉ.   

33 Đại học 

Pháp luật hộ tịch - Thực tiễn áp dụng 

tại UBND Phường Phú Thọ, TP Thủ 

Dầu Một, Bình Dương. 

Mai Thành Long 
Đoàn Thị Ánh 

Ngọc 

Cơ sở lý luận chung của pháp luật về hộ tịch ở cơ sở, 

thực tiễn thực hiện pháp luật về hộ tịch trên địa bàn 

phường Phú Thọ, tp Thủ Dầu Một, Bình Dương. 

34 Đại học 

Căn cứ ly hôn theo Luật Hôn nhân và 

gia đình năm 2014 - Lý luận và thực 

tiễn. 

Mai Văn Lực 
Đoàn Thị Ánh 

Ngọc 

Những vấn đề lý luận chung về căn cứ ly hôn; Thực 

tiễn áp dụng các căn cứ ly hôn theo luật hôn nhân và 

gia đình năm 2014 khi giải quyết các vụ án ly hôn và 

một số kiến nghị hoàn thiện căn cứ ly hôn.  

35 Đại học 

Một số quy định chung của pháp luật 

dân sự việt nam về hợp đồng dân sự vô 

hiệu 

Y Khuyên Mlô 
Đoàn Thị Ánh 

Ngọc 

Đề tài nêu lý luận chung về hợp đồng dân sự vô hiệu; 

quy định của pháp luật dân sự Việt Nam về hợp đồng 

dân sự vô hiệu và thực tiễn áp dụng, một số kiến nghị 

hoàn thiện pháp luật.  

36 Đại học 
Hoàn thiện pháp luật về đơn phương 

chấm dứt hợp đồng lao động 
Lăng Thạch Lan 

Đoàn Thị Ánh 

Ngọc 

Những vấn đề lý luận về đơn phương chấm dứt hợp 

đồng lao động; Quy định của pháp luật về đơn phương 

chấm dứt hợp đồng lao động và thực trạng hiện nay.  

37 Đại học 

Quản lý thuế đối với hộ kinh doanh cá 

thể - Thực tiễn tại cục thuế tỉnh Bình 

Dương 

Nguyễn Thị 

Thanh Hằng 

Huỳnh Minh 

Quân 

Đề tài nghiên cứu những vấn đề lý luận và pháp lý về 

hoạt động quản thuế đối với hộ kinh doanh cá thể. Từ 

những vấn đề nghiên cứu trên, tác giả đã xác định 

được thực trạng quy định của pháp luật liên quan đến 

hoạt động quản lý thuế đối với HKD cá thể, và thực 

tiễn áp dụng quy định pháp luật. Đưa ra giải pháp hoàn 

thiện quy định pháp luật. 
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38 Đại học 

Một số vấn đề về cạnh tranh không 

lành mạnh trong lĩnh vực quảng cáo 

hiện nay 

Bồ Thị Thùy 

Linh 

Huỳnh Minh 

Quân 

Đề tài nghiên cứu những quy định pháp luật liên quan 

đến hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong lĩnh 

vực quảng cáo, có sự so sánh với các hành vi cạnh 

tranh khác. Xác định thực trạng quy định pháp luật và 

thực tiễn áp dụng để có những đề xuất nhằm khắc 

phục hạn chế của pháp luật đối với hành vi cạnh tranh 

không lành mạnh trong lĩnh vực quảng cáo hiện nay. 

39 Đại học 
Quyền của người khuyết tật trong pháp 

luật Việt Nam 

Nguyễn Trần 

Diễm My 

Huỳnh Minh 

Quân 

Tác giả nghiên cứu về những vấn đề lý luận về quyền 

của người khuyết tật theo các công ước quốc tế và 

pháp luật Việt Nam. Xác định đặc điểm quyền của 

người khuyết tật và xác định cụ thể nội dung quyền 

của người khuyết tật . Nêu được các biện pháp bảo 

đảm dành quyền cho người khuyết tật ở VN. Từ đó có 

xác định được thực trạng các biện pháp bảo vệ quyền 

của người khuyết tật, cũng như thực tiễn áp dụng các 

biện pháp bảo đảm quyền cho người khuyết tật. nêu 

các giải pháp để bảo đảm quyền cho người khuyết tật. 

40 Đại học Quyền tham gia của trẻ em 
Châu Ngọc Kiều 

Oanh 

Huỳnh Minh 

Quân 

Đề tài nghiên cứu những vấn đề lý luận và pháp ly về 

quyền tham gia của trẻ em trong nhóm quyền của trẻ 

em theo công ước quốc tế về quyền trẻ em và theo quy 

định của Luật Trẻ em. Xác định vai trò của quyền 

tham gia trong nhóm quyền của trẻ em, đặc điểm của 

quyền, nội dung và các biện pháp bảo đảm thực hiện 

quyền. Từ những nội dung nghiên cứu, tác giả xác 

định thực trạng quy định pháp luật cũng như những 

chính sách góp phần bảo đảm thực hiện quyền, thực 

tiễn thực hiện các biện pháp bảo đảm và giải pháp. 

41 Đại học 
Tội nhận hối lộ trong Luật Hình sự 

Việt Nam 
Đỗ Hồng Phúc 

Huỳnh Minh 

Quân 

Đề tài nghiên cứu những vấn đề lý luận và pháp lyý về 

tội nhận hối lộ trong nhóm tội  về chức vụ, quyền hạn 

được quy định trong BLHS 2015. Xác định thực trạng 

quy định pháp luật, thực tiễn áp dụng và biện pháp 
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khắc phục hạn chế. 

42 Đại học 

Thực hiện quyền công tố đối với các 

tội xâm phạm sức khỏe của người khác 

theo Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 

Hà Thị Thanh 

Phương 

Huỳnh Minh 

Quân 

Đề tài nghiên cứu những vấn đề lý luận và pháp lý về 

quyền công tố và thực hiện quyền công tố đối với 

nhóm tội phạm xâm phạm sức khỏe của người khác 

theo quy định BLHS 2015, xác định hạn chế trong quy 

định pháp luật về thực hiện quyền và thực tiễn áp 

dụng. Đề xuất giải pháp khắc phục hạn chế. 

43 Đại học 
Mở thủ tục phá sản doanh nghiệp theo 

quy định Luật Phá sản 2014 
Đỗ Phú Quang 

Huỳnh Minh 

Quân 

Đề tài nghiên cứu những quy định pháp luật đối với 

hoạt động mở thủ tục phá sản, xác định hạn chế trong 

quy định của Luật Phá sản và thực tiễn áp dụng. Đề 

xuất giải pháp. 

44 Đại học 
Khởi tố vụ án hình sự theo yêu cầu của 

bị hại 
Lưu Đình Quốc 

Huỳnh Minh 

Quân 

Đề tài nghiên cứu về trình tự thủ tục để khởi tố vụ án 

hình sự theo yêu cầu của bị hại. xác định những trường 

hợp phải có yêu cầu của bị hại để khởi tố vụ án hình 

sự. Xác định hạn chế quy định của BLHS cũng như 

thực tiễn áp dụng các quy định. Đề xuất giải pháp khắc 

phục hạn chế. 

45 Đại học 

Quyền ứng cử đại biểu Quốc hội và 

Hội đồng nhân dân các cấp ở Việt 

Nam 

Lê Quốc Trung 
Huỳnh Minh 

Quân 

Đề tài nghiên cứu những vấn đề lý luận và pháp lý về 

quyền ứng cử đại biể Quốc hội và Hội đồng nhân dân 

các cấp, trình bày đặc điểm, vai trò và nội dung của 

quyền. biện pháp bảo đảm thực hiện quyền. Xác định 

hạn chế trong việc bảo đảm thực hiện quyền, thực tiễn 

áp dụng vfa giải pháp. 

46 Đại học 

Tội tàng trữ trái phép chất ma túy theo 

quy định của pháp luật hình sự Việt 

Nam 

Nguyễn Thành 

Trung 

Huỳnh Minh 

Quân 

Đề tài nghiên cứu những vấn đề lý luận và pháp lý của 

tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Phân biệt với những 

tội khác trong nhóm tội phạm về ma túy, thực trạng 

quy định pháp luật và thực tiễn áp dụng. Đề xuất giải 
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pháp. 

47 Đại học 
Quyền bầu cử ở Việt Nam - Những 

vấn đề lý luận và thực tiễn 

Nguyễn Tường 

Vy 

Huỳnh Minh 

Quân 

Đề tài nghiên cứu những vấn đề lý luận và pháp lý về 

quyền bầu cử ở Việt Nam. Xác định đặc điểm, vai trò 

và nội dung của quyền này ở Việt Nam cũng như biện 

pháp bảo đảm thực hiện quyền. Xác định thực trạng 

các biện pháp bảo đảm quyền và thực thiện thực hiện 

các biện pháp bảo đảm. Đề xuất giải pháp khắc phục. 

48 Đại học 
Tội mua bán trái phép chất ma túy 

trong luật hình sự , 

Trương Bảo 

Xuyên 

Huỳnh Minh 

Quân 

Đề tài nghiên cứu những vấn đề lý luận và pháp lý của 

tội mua bán trái phép chất ma túy. Phân biệt với những 

tội khác trong nhóm tội phạm về ma túy, thực trạng 

quy định pháp luật và thực tiễn áp dụng. Đề xuất giải 

pháp. 

49 Đại học 

Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử 

dụng đất vô hiệu - Những vấn đề lý 

luận và thực tiễn 

Nguyễn Bình An 
Huỳnh Minh 

Quân 

Đề tài nghiên cứu quy định pháp luật về hợp đồng 

chuyển nhượng quyền sử dụng đất bị vô hiệu. Xác 

định thực trạng quy định pháp luật và thực tiễn áp 

dụng quy định pháp luật để xác định những trường 

hợp bị tuyên vô hiệu. Đề xuất giải pháp. 

50 Đại học 

Tội trộm cắp tài sản theo quy định của 

Bộ luật hình sự 2015 - Lý luận và thực 

tiễn 

Phạm Chính 

Trực 

Huỳnh Thị Lệ 

Kha 

Đề tài phân tích vấn đề lý luận về tội trộm cắp tài sản, 

thực trạng quy định pháp luật hình sự về tội trộm cắp 

tài sản và thực tiễn áp dụng quy định này trên thực tế. 

Từ đó đưa ra những bất cập trong quy định pháp luật 

về tội này và đề xuất hướng giải quyết. 

51 Đại học 
Căn cứ khởi tố vụ án hình sự theo quy 

định pháp luật Việt Nam 
Hồ Ngọc Anh 

Huỳnh Thị Lệ 

Kha 

Đề tài phân tích các căn cứ khởi tố vụ án hình sự theo 

pháp luật TTHS VN, thực tiễn áp dụng trong thực tế, 

tìm ra những điểm bất cập và kiến nghị hoàn thiện. 
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52 Đại học 
Bảo vệ quyền của trẻ em trong quy 

định của BLHS 2015 
Nguyễn Gia Bảo 

Huỳnh Thị Lệ 

Kha 

Đề tài phân tích lý luận về quyền trẻ em, những quy 

định pháp luật hình sự thể hiện sự bảo vệ quyền trẻ 

em. Xem xét pháp luật đã bảo vệ quyền trẻ em thỏa 

đáng chưa từ đó kiến nghị hoàn thiện pháp luật hình sự 

trong việc bảo vệ quyền trẻ em. 

53 Đại học 
Chế định loại trừ TNHS của BLHS 

2015 
Trần Thái Bảo 

Huỳnh Thị Lệ 

Kha 

Đề tài phân tích những tình tiết loại trừ TNHS trong 

quy định pháp luật hình sự VN. Đưa ra những vấn đề 

còn chưa hợp lý từ đó kiến nghị hoàn thiện. 

54 Đại học 
Thủ tục truy cứu TNHS đối với pháp 

nhân thương mại phạm tội 

Nguyễn Hữu 

Công Bằng 

Huỳnh Thị Lệ 

Kha 

Đề tài phân tích thủ tục truy cứu TNHS đối với chủ 

thể tội phạm tội là pháp nhân thương mại trong luật 

TTHS VN. Đưa ra những vấn đề chưa hợp lý và kiến 

nghị hoàn thiện 

55 Đại học 
Tình tiết giảm nhẹ TNHS trong BLHS 

2015 

Nguyễn Kim 

Chí Công 

Huỳnh Thị Lệ 

Kha 

Đề tài phân tích những tình tiết giảm nhẹ TNHS là căn 

cứ quyết định hình phạt trong LHS VN. Nêu ra những 

bất cập và từ đó kiến nghị hoàn thiện. 

56 Đại học 
Tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi 

theo BLHS VN 
Trần Đức Duy 

Huỳnh Thị Lệ 

Kha 

Phân tích vấn đề lý luận của tội dâm ô đối với người 

dưới 16 tuổi, quy định của BLHS về tội phạm này, vấn 

đề áp dụng trong thực tiễn...Từ đó nêu ra những bất 

cập trong quy định của pháp luật và kiến nghị hoàn 

thiện 

57 Đại học 
Thu thập, bảo quản và xử lý vật chứng 

trong tố tụng hình sự 

Đặng Thị Cúc 

Lâm 

Huỳnh Thị Lệ 

Kha 

Đề tài làm quy định pháp luật về thu thập, bảo quản và 

xử lý vật chứng trong tố tụng hình sự theo PLTTHS 

VN. Đưa ra thực trạng việc áp dụng quy định này  từ 

đó đưa ra những bất cập và kiến nghị hướng hoàn 

thiện 

58 Đại học 

Hoàn thiện các quy định của BLHS về 

quyết định hình phạt đối với người 

dưới 18 tuổi phạm tội. 

Trần Tấn Lộc 
Huỳnh Thị Lệ 

Kha 

Đề tài phân tích những quy định pháp luật trong BLHS 

về quyết định hình phạt đối với người dưới 18 tuổi 

phạm tội. Nêu ra những bất cập trong quy định pháp 

luật và hướng hoàn thiện. 
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hướng dẫn 
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59 Đại học 

An ninh phi truyền thống và yêu cầu 

đặt ra đối với pháp luật hình sự Việt 

Nam 

Võ Quốc Lượng 
Huỳnh Thị Lệ 

Kha 

Đề tài phân tích làm rõ thế nào là an ninh phi truyền 

thống. Sự cần thiết phải lồng ghép vấn đề an ninh phi 

truyền thống vào pháp luật HS VN. Từ đó đưa ra 

những yêu cầu cấp bách của PLHS VN trong việc bảo 

vệ an ninh phi truyền thống. 

60 Đại học 
Quy định về tha tù trước thời hạn có 

điều kiện trong BLHS năm 2015 

Nguyễn Thị Như 

Quỳnh 

Huỳnh Thị Lệ 

Kha 

Đề tài phân tích biện pháp giảm TNHS là tha tù trước 

thời hạn có điều kiện trong BLHS hiện hành. Nêu ra 

bất cập và kiến nghị hoàn thiện nội dung quy định PL 

liên quan đến vấn đề này. 

61 Đại học 
TNHS của đồng phạm trong pháp luật 

hình sự Việt Nam 

Đậu Thị Hồng 

Thắm 

Huỳnh Thị Lệ 

Kha 

Đề tài phân tích lý luận về đồng phạm, nội dung quy 

định pháp luật hình sự về TNHS trong đồng phạm. 

Đưa ra bất cập và định hướng hoàn thiện. 

62 Đại học 
Khởi tố vụ án theo yêu cầu của người 

bị hại trong tố tụng hình sự Việt Nam 

Nguyễn Thị 

Ngọc Thoa 

Huỳnh Thị Lệ 

Kha 

Đề tài phân tích những trường hợp khởi tố vụ án theo 

yêu cầu của người bị hại, thực tiễn áp dụng các quy 

định này. Từ đó nêu ra những bất cập và định hướng 

hoàn thiện pháp luật về vấn đề này. 

63 Đại học 
Hợp đồng vô hiệu do giả tạo theo pháp 

luật dân sự Việt Nam 

Đặng Thị Ngọc 

Diệp 
Lê Văn Dũng 

Tác giả khái quát một số vấn đề lý luận và quy định 

của pháp luật Việt Nam về  hợp đồng  vô hiệu do giả 

tạo; tác giả chỉ ra những bất cập, hạn chế của quy định  

pháp luật và đưa ra một số kiến nghị nhằm hoàn thiện. 

64 Đại học 
Pháp luật về hợp đồng tặng cho quyền 

sử dụng đất 

Nguyễn Hoàng 

Được 
Lê Văn Dũng 

Tác giả khái quát một số vấn đề lý luận và quy định 

của pháp luật Việt Nam về  hợp đồng tặng cho quyền 

sử dụng đất; tác giả chỉ ra những bất cập, hạn chế và 

đề xuất một số kiến nghị nhằm hoàn thiện quy định  

pháp luật. 



STT 

Trình 

độ đào 

tạo 

Tên đề tài 
Họ và tên người 

thực hiện 

Họ và tên người 

hướng dẫn 
Nội dung tóm tắt 

65 Đại học 

Căn cứ ly hôn theo luật hôn nhân và 

gia đình năm 2014 - thực tiễn áp dụng 

tại Toà án nhân dân thành phố Thủ 

Dầu Một, tỉnh Bình Dương 

Trần Thị Hạnh Lê Văn Dũng 

Tác giả khái quát một số vấn đề lý luận và quy định 

của pháp luật Việt Nam về  căn cứ ly hôn; Trên cơ sở 

quy định của pháp luật về hôn nhân và thực tiễn áp 

dụng pháp luật tại TAND Tp. TDM, tác giả chỉ ra 

những bất cập, hạn chế và đề xuất một số kiến nghị 

nhằm hoàn thiện quy định  pháp luật. 

66 Đại học 

Tội tàng trữ trái phép chất ma túy- 

thực tiễn xét xử tại tòa án nhân dân 

thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình 

Dương 

Nguyễn Thị 

Ngọc Hoa 
Lê Văn Dũng 

Tác giả khái quát một số vấn đề lý luận và quy định 

của pháp luật Việt Nam về  tội tàng trữ trái phép chất 

ma túy; Trên cơ sở quy định của pháp luật về tội tàng 

trữ trái phép chất ma túy và thực tiễn xét xử tại TAND 

Tp. TDM, tác giả chỉ ra những bất cập, hạn chế và đề 

xuất một số kiến nghị nhằm hoàn thiện quy định  pháp 

luật. 

67 Đại học 
Pháp luật về giải quyết tranh chấp tài 

sản của vợ chồng sau ly hôn 

Phùng Thanh 

Hòa 
Lê Văn Dũng 

Tác giả khái quát một số vấn đề lý luận và quy định 

của pháp luật Việt Nam về  giải quyết tranh chấp tài 

sản của vợ chồng sau ly hôn; Trên cơ sở quy định của 

pháp luật về hôn nhân và thực tiễn áp dụng pháp luật 

tại TAND Tp. TDM, tác giả chỉ ra những bất cập, hạn 

chế và đề xuất một số kiến nghị nhằm hoàn thiện quy 

định  pháp luật. 

68 Đại học 
Pháp luật về cơ cấu tổ chức và hoạt 

động của công ty trách nhiệm hữu hạn 

Trần Thị Thu 

Hoài 
Lê Văn Dũng 

Tác giả nêu một số quy định của pháp lý về  cơ cấu tổ 

chức công ty TNHH; Tác giả nêu một số bất cập và đề 

xuất một số kiến nghị 

69 Đại học 

Pháp luật về bồi thường thiệt hại trong 

trường hợp đơn phương chấm dứt hợp 

đồng lao động trái pháp luật 

Nguyễn Trọng 

Nghĩa 
Lê Văn Dũng 

Tác giả khái quát một số vấn đề lý luận và quy định 

của pháp luật Việt Nam về bồi thường thiệt hại trong 

trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động 

trái pháp luật; tác giả chỉ ra những bất cập, hạn chế và 

đề xuất một số kiến nghị nhằm hoàn thiện quy định  

pháp luật. 
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70 Đại học 

Pháp luật về công chức cấp xã- Thực 

tiễn áp dụng tại UBND phường Bình 

Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 

Dương 

Đỗ Văn Ngọc Lê Văn Dũng 

Tác giả khái quát một số vấn đề lý luận và quy định 

của pháp luật Việt Nam về công chức cấp xã; Trên cơ 

sở quy định của pháp luật và thực tiễn áp dụng tại 

UBND phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 

Dương, tác giả chỉ ra những bất cập, hạn chế và đề 

xuất một số kiến nghị nhằm hoàn thiện quy định  pháp 

luật. 

71 Đại học 
Pháp luật về giải quyết tranh chấp thừa 

kế theo di chúc 

Phạm Trường 

Phát 
Lê Văn Dũng 

Tác giả khái quát một số vấn đề lý luận và quy định 

của pháp luật Việt Nam về  giải quyết tranh chấp thừa 

kế theo di chúc; Trên cơ sở quy định của pháp luật, tác 

giả chỉ ra những bất cập, hạn chế và đề xuất một số 

kiến nghị nhằm hoàn thiện quy định  pháp luật. 

72 Đại học 
Pháp luật về chấm dứt hợp đồng lao 

động 

Nguyễn Thị Thu 

Hồng 
Lê Văn Dũng 

Tác giả khái quát một số vấn đề lý luận và quy định 

của pháp luật Việt Nam về  chấm dứt hợp đồng lao 

động; Trên cơ sở quy định của pháp luật, tác giả chỉ ra 

những bất cập, hạn chế và đề xuất một số kiến nghị 

nhằm hoàn thiện quy định  pháp luật. 

73 Đại học 
Pháp luật về nghĩa vụ cấp dưỡng có 

yếu tố nước ngoài 

Nguyễn Minh 

Tuấn 
Lê Văn Dũng 

Tác giả khái quát một số vấn đề lý luận và quy định 

của pháp luật Việt Nam về  nghĩa vụ cấp dưỡng có yếu 

tố nước ngoài; Trên cơ sở quy định của pháp luật, tác 

giả chỉ ra những bất cập, hạn chế và đề xuất một số 

kiến nghị nhằm hoàn thiện quy định  pháp luật. 

74 Đại học 

Thực tiễn áp dụng pháp luật về chứng 

thực tại UBND phường Bình Hoà, Thị 

xã Thuận An, tỉnh Bình Dương 

Hồ Bá Công Lê Văn Dũng 

Tác giả khái quát một số vấn đề lý luận và quy định 

của pháp luật Việt Nam về chứng thực tại UBND cấp 

xã; Trên cơ sở quy định của pháp luật và thực tiễn áp 

dụng pháp luật công chứng tại phường Bình Hoà, Thị 

xã Thuận An, tỉnh Bình Dương, tác giả chỉ ra những 

bất cập, hạn chế và đề xuất một số kiến nghị nhằm 

hoàn thiện quy định  pháp luật. 



STT 

Trình 

độ đào 

tạo 

Tên đề tài 
Họ và tên người 

thực hiện 

Họ và tên người 

hướng dẫn 
Nội dung tóm tắt 

75 Đại học 
Pháp luật về quyền yêu cầu tuyên bố 

hợp đồng công chứng vô hiệu 
Trần Văn Thuận Lê Văn Dũng 

Tác giả khái quát một số vấn đề lý luận và quy định 

của pháp luật Việt Nam về yêu cầu tuyên bố hợp đồng 

công chứng vô hiệu; tác giả chỉ ra những bất cập, hạn 

chế và đề xuất một số kiến nghị nhằm hoàn thiện quy 

định  pháp luật. 

76 Đại học 
Tài sản vợ chồng trong quan hệ hôn 

nhân theo quy định của pháp luật 

Nguyễn Trọng 

Cường 
Mai Thị Mị 

Đề tài tập trung nghiên cứu các vấn đề lý luận về tài 

sản chung vợ chồng trong thời kì hôn nhân; đồng thời 

tìm hiểu về quy định của pháp luật hiện hành về vấn 

đề tài sản vợ chồng trong thời kì hôn nhân. Thực tiễn 

áp dụng vào thực tế, tìm ra  những bất cập và từ đó 

đưa ra kiến nghị để hoàn thiện quy định của pháp luật. 

77 Đại học 

Thành lập và hoạt động của công ty 

trách nhiệm hữu hạn một thành viên - 

Một số vấn đề lý luận và thực tiễn 

Phạm Thị Duyên Mai Thị Mị 

Đề tài đi vào nhiên cứu các vấn đề lý luận về thành lập 

và hoạt động của công ty TNHH MTV; đồng thời tìm 

hiểu về quy định của pháp luật hiện hành về vấn đề 

thành lập và hoạt động của công ty TNHH MTV . 

Thực tiễn áp dụng vào thực tế, tìm ra  những bất cập 

và từ đó đưa ra kiến nghị để hoàn thiện quy định của 

pháp luật. 

78 Đại học 

Quy định của pháp luật Việt Nam về 

dịch vụ logistics - Những vấn đề lý 

luận và thực tiễn 

Trần Lê Chi 

Linh 
Mai Thị Mị 

Đề tài đi vào phân tích làm sáng tỏ các vấn đề lý luận 

về quy định của pháp luật Việt Nam về dịch vụ 

logistics;  tìm hiểu về quy định của pháp luật hiện 

hành về vấn đề dịch vụ logistics. Thực tiễn áp dụng 

vào thực tế của hoạt động dịch vụ logistics, tìm ra  

những bất cập và từ đó đưa ra kiến nghị để hoàn thiện 

quy định của pháp luật về quy định này. 
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79 Đại học 

Mang thai hộ theo quy định của pháp 

luật Việt Nam - Một số vấn đế lý luận 

và thực tiễn 

Vũ Đức Sơn Mai Thị Mị 

Đề tài tìm hiểu làm sáng tỏ các vấn đề lý luận về mang 

thai hộ theo quy định của PL Việt Nam;  tìm hiểu về 

quy định của pháp luật hiện hành về mang thai hộ. 

Thực tiễn áp dụng vào thực tế của quy định mang thai 

hộ tìm ra  những bất cập và từ đó đưa ra kiến nghị để 

hoàn thiện quy định của pháp luật về quy định này. 

80 Đại học 
Hợp đồng mua bán nhà ở - Lý luận và 

thực tiễn 

Trần Thị Như 

Thủy 
Mai Thị Mị 

Đề tài tập trung nghiên cứu làm sáng tỏ các vấn đề lý 

luận về hợp đồng mua bán nhà ở;  tìm hiểu về quy 

định của pháp luật hiện hành về hợp đồng mua bán 

nhà ở. Thực tiễn áp dụng vào thực tế của hợp đồng 

mua bán nhà ở  những bất cập và từ đó đưa ra kiến 

nghị để hoàn thiện quy định của pháp luật về quy định 

này. 

81 Đại học 

Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng 

lao động theo quy định của pháp luật 

Việt Nam 

Đàm Mộng 

Thúy 
Mai Thị Mị 

Đề tài đi vào tìm hiểu những vấn đề chính làm sáng tỏ 

các vấn đề lý luận về quyền đơn phương chấm dứt hợp 

đồng lao động;  tìm hiểu về quy định của pháp luật 

hiện hành về quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng 

lao động. Thực tiễn áp dụng vào thực tế, tìm ranhững 

bất cập và từ đó đưa ra kiến nghị để hoàn thiện quy 

định của pháp luật về quy định này. 

82 Đại học 
Thi hành án hình phạt tù - Một số vấn 

đề lý luận và thực tiễn 
Vũ Thị Thúy Mai Thị Mị 

Đề tài đi vào tìm hiểu những vấn đề chính làm sáng tỏ 

các vấn đề lý luận về thi hành án hình phạt tù;  tìm 

hiểu về quy định của pháp luật hiện hành về thi hành 

án hình phạt tù. Thực tiễn áp dụng vào thực tế, tìm  ra 

bất cập và từ đó đưa ra kiến nghị để hoàn thiện quy 

định của pháp luật về quy định này. 
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83 Đại học 
Hợp đồng mua bán tài sản theo quy 

định của pháp luật Việt Nam 

Trịnh Thị Huyền 

Trang 
Mai Thị Mị 

Đề tài tập trung nghiên cứu hợp đồng mua bán tài sản 

theo quy định của pháp luật Việt Nam;  tìm hiểu về 

quy định của pháp luật hiện hành về hợp đồng mua 

bán tài sản theo quy định của pháp luật Việt Nam . 

Thực tiễn áp dụng vào thực tế, tìm  ra những hạn chế, 

bất cập và từ đó đưa ra kiến nghị để hoàn thiện quy 

định của pháp luật về quy định này. 

84 Đại học 

Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng 

lao động theo quy định của pháp luật 

Việt Nam 

Nguyễn Hoàng 

Nhả Trúc 
Mai Thị Mị 

Đề tài đi vào tìm hiểu những vấn đề chính làm sáng tỏ 

các vấn đề lý luận về quyền đơn phương chấm dứt hợp 

đồng lao động;  tìm hiểu về quy định của pháp luật 

hiện hành về quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng 

lao động. Thực tiễn áp dụng vào thực tế, tìm ranhững 

bất cập và từ đó đưa ra kiến nghị để hoàn thiện quy 

định của pháp luật về quy định này. 

85 Đại học 

Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo 

quy định của pháp luật hình sự Việt 

Nam - Lý luận và thực tiễn 

Dương Thị Thúy 

Uyên 
Mai Thị Mị 

Đề tài tập trung nghiên cứu hợp đồng mua bán tài sản 

theo quy định của pháp luật Việt Nam;  tìm hiểu về 

quy định của pháp luật hiện hành về hợp đồng mua 

bán tài sản theo quy định của pháp luật Việt Nam . 

Thực tiễn áp dụng vào thực tế, tìm  ra những hạn chế, 

bất cập và từ đó đưa ra kiến nghị để hoàn thiện quy 

định của pháp luật về quy định này. 

86 Đại học 
Hòa giải vụ án lao động - Lý luận và 

thực tiễn 
Giang Hải Yến Mai Thị Mị 

Đề tài tập trung nghiên cứu những vấn đề lý luận về 

hòa giải vụ án lao động;  tìm hiểu về quy định của 

pháp luật hiện hành về hòa giải vụ án lao động. Thực 

tiễn áp dụng vào thực tế, tìm  ra những hạn chế, bất 

cập và từ đó đưa ra kiến nghị để hoàn thiện quy định 

của pháp luật về quy định này. 
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87 Đại học 

Căn cứ ly hôn theo quy định của Luật 

Hôn nhân và Gia đình Việt Nam năm 

2014 

Đoàn Thị Thanh 

Huệ 
Mai Thị Mị 

Đề tài tập trung nghiên cứu tìm hiểu về những vấn đề 

lý luận căn cứ ly hôn theo quy định của Luật Hôn nhân 

và gia đình;  tìm hiểu về quy định của pháp luật hiện 

hành về căn cứ ly hoontheo quy định của Luật Hôn 

nhân và gí đìn Việt Nam . Thực tiễn áp dụng vào thực 

tế, tìm  ra những hạn chế, bất cập và từ đó đưa ra kiến 

nghị để hoàn thiện quy định của pháp luật về quy định 

này. 

88 Đại học 

Quy định của pháp luật lao động về 

giúp việc gia đình thực trạng và hướng 

hoàn thiện 

Bùi Thị Hoài Mai Thị Mị 

Đề tài tập trung nghiên cứu những vấn đề lý luận về 

quy định của pháp luật lao động về giúp việc gia đình;  

tìm hiểu về quy định của pháp luật hiện hành giúp việc 

gia đình. Thực tiễn áp dụng vào thực tế, tìm  ra những 

hạn chế, bất cập và từ đó đưa ra kiến nghị để hoàn 

thiện quy định của pháp luật về quy định này. 

89 Đại học 
Chia tài sản chung của vợ chồng khi ly 

hôn 

Đỗ Thị Hoàn 

Hảo 
Ngô Thiên Vân 

Đề tài nghiên cứu quy định hiện hành về việc chia tài 

sản của vợ chồng khi ly hôn 

90 Đại học 

Kê biên tài sản trong thi hành án dân 

sự - Thực tiễn trên địa bàn tỉnh Bình 

Dương 

Lê Thị Hằng Ngô Thiên Vân 

Đề tài nghiên cứu các hình thức kê biên tài sản được 

quy định trong Luật Thi hành án dân sự và thực tiễn 

thực hiện trên địa bàn tỉnh Bình Dương 

91 Đại học 
Giá trị pháp lý của văn bản công chứng 

theo quy định của pháp luật Việt Nam 
Ngô Công Hậu Ngô Thiên Vân 

Đề tài phân tích các giá trị của văn bản công chứng 

theo quy định hiện hành 

92 Đại học 

Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn 

hại cho sức khoẻ của người khác - 

Thực tiễn xét xử tại Toà án nhân dân 

thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình 

Dương 

Đặng Mai Hiên Ngô Thiên Vân 

Đề tài phân tích cấu thành tội phạm Tội Cố ý gân 

thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người 

khác và thực tiễn xét xử của Toà án nhân dân thành 

phố Thủ Dầu Một 

93 Đại học 

Phân chia tài sản khi ly hôn theo pháp 

luật Việt Nam - Thực trạng và kiến 

nghị 

Phan Thị Thu 

Hiền 
Ngô Thiên Vân 

Đề tài phân tích thực trạng phân chia tài sản khi ly hôn 

theo Luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam 
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94 Đại học 

Tranh chấp khi thực hiện Quyền đối 

với bất động sản liền kề tại thành phố 

Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương 

Nguyễn Văn 

Hiếu 
Ngô Thiên Vân 

Đề tài phân tích tranh chấp và xử lý tranh chấp về việc 

thực hiện Quyền đối với bất động sản liền kề trên địa 

bàn thành phố Thủ Dầu Một 

95 Đại học 
Pháp luật Việt Nam về kết hôn trái 

pháp luật - Lý luận và thực tiễn 
Bùi Thị Hoa Ngô Thiên Vân 

Đề tài phân tích các trường hợp kết hôn trái pháp luật 

theo Luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam 

96 Đại học 

Thực tiễn hoà giải vụ án hôn nhân và 

gia đình tại Toà án nhân dân huyện 

Chơn Thành, tỉnh Bình Phước 

Nguyễn Thị Hoa Ngô Thiên Vân 

Đề tài phân tích thực trạng hoà giải các vụ án hôn 

nhân và gia đình tại Toà án trên địa bàn huyện Chơn 

Thành 

97 Đại học 

Thực trạng hoạt động của Thẩm phán 

chủ toạ phiên toà trong xét xử sơ thẩm 

vụ án hình sự 

Vũ Thị Hoa Ngô Thiên Vân 
Đề tài phân tích thực trạng hoạt động xét xử của Thẩm 

phán trong các vụ án hình sự 

98 Đại học 

Thực trạng áp dụng hình phạt tiền 

trong vụ án hình sự trên địa bàn huyện 

Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận 

Phan Thị Thu 

Hồng 
Ngô Thiên Vân 

Đề tài phân tích thực trạng áp dụng hình phạt tiền là 

hình phạt chính và hình phạt bổ sung trên địa bàn 

huyện Bác Ái 

99 Đại học 

Pháp luật Việt Nam về giải quyết ly 

hôn có yếu tố nước ngoài - Thực trạng 

và kiến nghị 

Nguyễn Thị 

Thanh Huệ 
Ngô Thiên Vân 

Đề tài phân tích quy định về ly hôn có yếu tố nước 

ngoài, thực trạng và một số kiến nghị 

100 Đại học 

Pháp luật Việt Nam về đăng ký kết hôn 

- Thực trạng tại Uỷ ban nhân dân 

phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu 

Một, tỉnh Bình Dương 

Nguyễn Thị 

Hương 
Ngô Thiên Vân 

Đề tài phân tích thẩm quyền đăng ký kết hôn theo Luật 

Hộ tịch và Luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam trên 

địa bàn phường Phú Thọ 

101 Đại học 

Thực trạng giải quyết ly hôn tại Toà án 

nhân dân thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh 

Bình Dương 

Nguyễn Thị 

Thanh Giàu 
Ngô Thiên Vân 

Đề tài phân tích thực trạng ly hôn theo Luật Hôn nhân 

và gia đình Việt Nam trên địa bàn thành phố Thủ Dầu 

Một 

102 Đại học Các tội phạm hối lộ trong BLHS 2015 Lê Thị Kim Anh 
Nguyễn Khánh 

Hùng 

Phân tích các quy định của PL về các tội phạm hối lộ 

trong BLHS. Thực trạng và giải quyết tồn tại. 

103 Đại học 

Căn cứ ly hôn theo Luật Hôn nhân và 

gia đình năm 2014 - Thực tiễn áp dụng 

tại Toà án nhân dân thị xã Thuận An 

Lê Văn Cường 
Nguyễn Khánh 

Hùng 

Trình bày và phân tích căn cứ ly hôn theo Luật Hôn 

nhân và gia đình năm 2014 - Thực tiễn áp dụng tại Toà 

án nhân dân thị xã Thuận An và giải quyết các vấn dề 

pháp lý tồn tại. 
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104 Đại học 

Tình hình tôi phạm trộm cắp tài sản 

trên địa bàn thị xã Bến Cát giai đoạn từ 

năm 2014 đến năm 2019 

Phạm Thị Diễm 
Nguyễn Khánh 

Hùng 

Phân tích các nguyênnhaan và điều kiện ình hình tôi 

phạm trộm cắp tài sản trên địa bàn thị xã Bến Cát giai 

đoạn từ năm 2014 đến năm 2019 và đưa ra các giải 

pháp. 

105 Đại học 

Pháp luật về bảo vệ quyền lợi của cổ 

đông thiểu số trong công ty cổ phần ở 

VN 

Nguyễn Bùi Anh 

Đông 

Nguyễn Khánh 

Hùng 

Phân tích các quy định của Pháp luật về bảo vệ quyền 

lợi của cổ đông thiểu số trong công ty cổ phần ở VN 

106 Đại học 
Hiệu lực của di chúc - Những vấn đề lý 

luận và thực tiễn 

Trần Thị Thanh 

Hà 

Nguyễn Khánh 

Hùng 

Trình bày và phân tích các quy định của PL về Hiệu 

lực của di chúc - Những vấn đề lý luận và thực tiễn. 

107 Đại học 

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài 

hợp đồng- Những vấn đề lý luận và 

thực tiễn 

Nguyễn Thị Hòa 
Nguyễn Khánh 

Hùng 

Phân tích các quy định của PL về Trách nhiệm bồi 

thường thiệt hại ngoài hợp đồng- Giải quyết các vướng 

mắc phát sinh. 

108 Đại học 
Pháp luật về quyền con người tại Việt 

Nam 
Y Hoach Ayŭn 

Nguyễn Khánh 

Hùng 

Phân tích và so sánh các quy định của PL về quyền 

con người và quyền công dân tại Việt Nam 

109 Đại học 

Quy định của PL về bảo vệ quyền và 

lợi ích hợp pháp cho bị hại trong 

TTHS 

Nguyễn Văn 

Hoàng 

Nguyễn Khánh 

Hùng 

Trình bày và phân tích các quy định của PL về bảo vệ 

quyền và lợi ích hợp pháp cho bị hại trong TTHS. Đưa 

ra các giải pháp khắc phục hạn chế 

110 Đại học Tội mua bán người trong BLHS VN 
Hồ Thị Ngọc 

Minh 

Nguyễn Khánh 

Hùng 

Phân tích các quy định của PL về tội mua bán người 

trong BLHS VN. Những hạn chế và giải pháp trên 

thực tế. 

111 Đại học 
Trả hồ sơ để điều tra bổ sung trong 

TTHS 
Phạm Thị Ngân 

Nguyễn Khánh 

Hùng 

Phân tích các quy định của PL về trả hồ sơ để điều tra 

bổ sung trong TTHS. Đề ra các giải pháp giải quyết 

các tồn tại và hạn chế trong công tác này. 

112 Đại học 
Đấu tranh phòng chống tội phạm tham 

nhũng ở VN hiện nay 

Trần Thị Kim 

Ngân 

Nguyễn Khánh 

Hùng 

Phân tích các nguyên nhân và điều kiện trong đấu 

tranh phòng chống tội phạm tham nhũng ở VN hiện 

nay. Đề ra các giải pháp góp phần hạn chế tội phạm 

này trong thực tiễn. 

113 Đại học 
Tội trộm cắp tài sản - Nguyên nhân, 

thực trạng và giải pháp phòng ngừa 

Nguyễn Thị 

Quỳnh Như 

Nguyễn Khánh 

Hùng 

Tội trộm cắp tài sản - Trình bày và phân tích nguyên 

nhân, thực trạng và giải pháp phòng ngừa tội phạm 

này.  
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114 Đại học 
Chấm dứt hôn nhân - Lý luận và thực 

tiễn 
Hoàng Việt 

Nguyễn Khánh 

Hùng 

Trình bày và phân tích các quy định cả PL về chấm 

dứt hôn nhân. Đề ra các giải pháp hạn chế sự tồn tại 

của thực tiễn pháp lý xung quanh vấn đề này. 

115 Đại học 

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài 

hợp đồng trong giao thông vận tải - Lý 

luận và thực tiễn 

Trần Bảo An 
Nguyễn Ngọc 

Thảo Phương 

Những vấn đề lý luận chung về TNBTTH ngoài hợp 

đồng nói chung và TNBTTH ngoài hợp đồng trong 

GTVT nói riêng; căn cứ pháp lý của TNBTTH và thực 

tiễn giải quyết BTTH trong các vụ TNGTĐB. 

116 Đại học 
Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo theo 

pháp luật Việt Nam 

Nguyễn Tô Kiều 

Diễm 

Nguyễn Ngọc 

Thảo Phương 

Báo cáo tập trung nghiên cứu những vấn đề lý luận về 

tôn giáo và công cụ pháp lý để đảm bảo pháp lý cho 

các tổ chức, cá nhân tôn giáo trong hoạt động tôn giáo 

trên cả phương diện lý luận và thực tiễn. Các công cụ 

pháp lý đó được thể hiện trong các văn bản quy phạm 

pháp luật điều chỉnh lĩnh vực tôn giáo và gắn liền với 

việc thực hiện pháp luật về tôn giáo, về quyền tự do 

tín ngưỡng, tôn giáo và quyền tự do không tín ngưỡng, 

tôn giáo của công dân; trong đó nhấn mạnh việc tôn 

trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo 

phải gắn liền với cuộc đấu tranh chống những kẻ lợi 

dụng tín ngưỡng, tôn giáo vì mục đích ngoài tôn giáo. 

117 Đại học 

Đăng ký nhận nuôi con nuôi theo pháp 

luật Việt Nam (thực tiễn tại Thị xã 

Bình Long, tỉnh Bình Phước) 

Nguyễn Thị Thu 

Hiền 

Nguyễn Ngọc 

Thảo Phương 

Tìm hiểu các vấn đề như: khái niệm con nuôi thực tế, 

bản chất, ý nghĩa của con nuôi thực tế, và các quy định 

khác có liên quan, tìm ra những vướng mắc và trên cơ 

sở đó người viết nêu ra một số giải pháp kiến nghị để 

hoàn thiện thêm những quy định của pháp luật về nuôi 

con nuôi thực tế. 

118 Đại học 
Quyền bầu cử tại Việt Nam - Lý luận 

và thực tiễn 
Dương Thị Ngân 

Nguyễn Ngọc 

Thảo Phương 

Làm sáng tỏ cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn về quyền 

bầu cử và chế độ bầu cử tại Việt Nam. Từ đó, đưa ra 

những kiến nghị nhằm thực hiện hiệu quả hơn 

nữaquyền của của nhân dân trong thực tiễn. 
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119 Đại học 

Thực trạng giải quyết tranh chấp và 

định hướng hoàn thiện pháp luật về 

trọng tài thương mại tại Việt Nam hiện 

nay 

Nguyễn Trọng 

Nhân 

Nguyễn Ngọc 

Thảo Phương 

Tìm ra được những hạn chế,bất cập đang tồn tại và gây 

trở ngại trong việc giải quyết các tranh chấp thông qua 

trọng tài thương mại và đề xuất một số giải pháp nhằm 

từng bước hoàn thiện pháp luật về Trọng tài thương 

mại tại Việt Nam. 

120 Đại học 

Bảo vệ quyền của phụ nữ trong quan 

hệ nhân thân giữa vợ và chồng theo 

Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 

Nguyễn Thị 

Xuân Phương 

Nguyễn Ngọc 

Thảo Phương 

Các quy định của pháp luật về quan hệ nhân thân giữa 

vợ và chồng như quyền và nghĩa vụ nhân thân; đại 

diện giữa vợ và chồng; chế độ tài sản của vợ chồng 

trong luật hôn nhân và gia đình 2014. Đồng thời phân 

tích thực trạng hiện nay làm ảnh hưởng đến quyền của 

phụ nữ trong quan hệ hôn nhân giữa vợ và chồng, cuối 

cùng là đưa ra những giải pháp nhằm bảo vệ lợi ích 

của người phụ nữ trong quan hệ đó. 

121 Đại học Bị hại trong tố tụng hình sự 
Nguyễn Thị 

Thanh Sương 

Nguyễn Ngọc 

Thảo Phương 

Làm rõ những vấn đề lý luận về bị hại trong tố tụng 

hình sự cùng với những bất cập của pháp luật và thực 

tiễn giải quyết vụ án hình sự, từ đó đưa ra kiến nghị 

đối với hoạt động lập pháp, hoạt động áp dụng pháp 

luật tố tụng hình sự trong thực tiễn. 

122 Đại học 

Hoạt động hoà giải trong giai đoạn 

chuẩn bị xét xử vụ án dân sự (từ thực 

tiễn TAND Thị xã Dĩ An , tỉnh Bình 

Dương) 

Nguyễn Đoàn 

Duy Tường 

Nguyễn Ngọc 

Thảo Phương 

Các quy định của pháp luật hiện hành có liên quan 

thực tiễn áp dụng để có thể hiểu biết một cách sâu sắc 

về hòa giải trong TTDS nói chung và hoà giải trong 

giai đoạn chuẩn bị xét xử vụ án dân sự nói riêng. Từ 

đó, có thể đề xuất một số ý kiến, kiến nghị nhằm góp 

phần hoàn thiện những quy định của BLTTDS về hòa 

giải. 
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123 Đại học 
Các biện pháp bảo đảm thi hành án dân 

sự 

Nguyễn Quốc 

Thái 

Nguyễn Ngọc 

Thảo Phương 

Nghiên cứu những vấn đề lý luận về biện pháp bảo 

đảm thi hành án dân sự như khái niệm, đặc điểm, ý 

nghĩa, cơ sở của biện pháp bảo đảm thi hành án dân 

sự. Phân tích, đánh giá những quy định của Luật Thi 

hành án dân sự về biện pháp bảo đảm thi hành án dân 

sự. Khảo sát tình hình thực hiện các biện pháp bảo 

đảm thi hành án dân sự trong thực tiễn hiện nay. Tìm 

ra được một số giải pháp nhằm hoàn thiện và thực hiện 

pháp luật về biện pháp bảo đảm thi hành án dân sự. 

124 Đại học 

Pháp luật lao động Việt Nam về bảo vệ 

quyền của lao động nữ trong doanh 

nghiệp 

Nguyễn Thị 

Thảnh 

Nguyễn Ngọc 

Thảo Phương 

Những quy định pháp luật lao động Việt Nam về việc 

bảo vệ quyền của lao động nữ trong doanh nghiệp, từ 

đó phân tích thực trạng áp dụng và đưa ra một số kiến 

nghị. 

125 Đại học 
Tội hiếp dâm trẻ em trong Luật Hình 

sự Việt Nam 

Nguyễn Thị 

Phương Thảo 

Nguyễn Ngọc 

Thảo Phương 

Xác định, làm rõ nguyên nhân và điều kiện của tình 

hình tội hiếp dâm trẻ em. Qua đó, đề xuất các giải 

pháp khắc phục các nguyên nhân và điều kiện của tình 

hình tội phạm để phòng ngừa có hiệu quả đối với tội 

phạm này trong tương lai. 

126 Đại học 

Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao 

động trái pháp luật - Lý luận và thực 

tiễn 

Lê Thị Thi 
Nguyễn Ngọc 

Thảo Phương 

Bài báo cáo là để làm sáng tỏ một số vấn đề lí luận và 

thực tiễn về hành vi đơn phương chấm dứt HĐLĐ trái 

pháp luật. Tạo thuận lợi cho quá trình áp dụng pháp 

luật khi giải quyết những tranh chấp về đơn phương 

chấm dứt HĐLĐ. Trên cơ sở đó, đề ra một số giải 

pháp góp phần hoàn thiện pháp luật về đơn phương 

chấm dứt HĐLĐ trái pháp luật đáp ứng nhu cầu của 

thực tiễn trong điều kiện kinh tế thị trường hiện nay. 

127 Đại học 

Pháp luật về kinh doanh dịch vụ 

logistics tại Việt Nam - Lý luận và 

thực tiễn 

Phạm Hoàng 

Thiện 

Nguyễn Ngọc 

Thảo Phương 

Tìm hiểu về logistics và những quy định của pháp luật 

Việt Nam về dịch vụ logistics, trên cơ sở đó, đánh giá 

những điểm phù hợp và chưa phù hợp của pháp luật 

Việt Nam về dịch vụ này, đồng thời đưa ra một số kiến 
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nghị và giải pháp. 

128 Đại học 
Địa vị pháp lý của quản tài viên trong 

quy định của pháp luật Việt Nam 

Nguyễn Hoài 

Đức 

Nguyễn Thanh 

Phúc 

Trình bày những vấn đề chung về địa vị pháp lý của 

quản tài viên theo quy định của pháp luật Việt Nam, 

đưa ra thực trạng và giải pháp hoàn thiện quy định của 

pháp luật việt nam về địa vị pháp lý của quản tài viên  

129 Đại học 
Thi hành quyết định xử phạt vi phạm 

hành chính - Lý luận và thực tiễn 

Mai Thị Thuỳ 

Linh 

Nguyễn Thanh 

Phúc 

Trình bày cơ sở lý luận về thi hành quyết định xử phạt 

vi phạm hành chính, đưa ra thực trạng và giải pháp 

hoàn thiện pháp luật về thi hành quyết định xử phạt vi 

phạm hành chính 

130 Đại học 
Tội trộm cắp tài sản theo quy định của 

pháp luật hình sự Việt Nam 
Lê Mỹ Nhàn 

Nguyễn Thanh 

Phúc 

Trình bày những vấn đề chung về tội trộm cắp tài sản, 

đưa ra thực trạng và giải pháp hoàn thiện pháp luật 

hình sự về tội trộm cắp tài sản 

131 Đại học 
Xử lý tài sản thế chấp theo quy định 

của Bộ luật Dân sự năm 2015 

Huỳnh Ngọc 

Quang 

Nguyễn Thanh 

Phúc 

Trình bày cơ sở lý luận về xử lý tài sản thế chấp theo 

quy định của pháp luật dân sự Việt Nam, đưa ra thực 

trạng và giải pháp hoàn thiện pháp luật dân sự Việt 

Nam về xử lý tài sản thế chấp 

132 Đại học 
Chia tài sản chung của vợ chồng khi ly 

hôn - Lý luận và thực tiễn 

Huỳnh Trọng 

Thức 

Nguyễn Thanh 

Phúc 

Trình bày những vấn đề chung về chia tài sản chung 

của vợ chồng khi ly hôn, đưa ra thực trạng và giải 

pháp hoàn thiện pháp luật về chia tài sản chung của vợ 

chồng khi ly hôn 

133 Đại học 
Thực tiễn thực hiện pháp luật về Hợp 

đồng tặng cho quyền sử dụng đất 

Hoàng Thị Thu 

Trang 

Nguyễn Thanh 

Phúc 

Trình bày cơ sở lý luận về hợp đồng tặng cho quyền 

sử dụng đất, đưa ra thực trạng và giải pháp hoàn thiện 

pháp luật về hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất 

134 Đại học 

Tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi -

 Thực trạng và giải pháp hoàn thiện 

pháp luật 

Phan Thị Thu 

Trinh 

Nguyễn Thanh 

Phúc 

Trình bày cơ sở lý luận về tội dâm ô đối với người 

dưới 16 tuổi, đưa ra thực trạng và giải pháp hoàn thiện 

pháp luật hình sự về tội dâm ô đối với người dưới 16 
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135 Đại học 

Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi 

nhà nước thu hồi đất theo pháp luật 

Việt Nam 

Võ Thị Tâm 
Nguyễn Thanh 

Phúc 

Trình bày cơ sở lý luận về bồi thường, hỗ trợ tái định 

cư khi nhà nước thu hồi đất; đưa ra thực trạng và giải 

pháp nâng cao hiệp quả bồi thường, hỗ trợ tái định cư 

khi nhà nước thu hồi đất 

136 Đại học 

Đấu tranh phòng chống tội phạm về 

tàng trữ trái phép chất ma túy - Nhìn từ 

thực tiễn tỉnh Gia Lai 

Nay H'luốt 
Nguyễn Thanh 

Phúc 

Trình bày cơ sở lý luận về đấu tranh phòng, chống 

tội phạm về tàng trữ trái phép chất ma túy; đưa ra thực 

trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng 

chống tội phạm về tàng trữ trái phép chất ma túy trên 

địa bàn tỉnh Gia Lai 

137 Đại học 

Thực tiễn đăng ký hộ tịch của Ủy ban 

nhân dân phường Phú Thọ, thành phố 

Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương 

Phạm Thị Loan 
Nguyễn Thanh 

Phúc 

Trình bày cơ sở lý luận về đăng ký hộ tịch của Ủy ban 

nhân dân cấp xã, đưa ra thực trạng và giải pháp nâng 

cao hiệu quả đăng ký hộ tịch của Ủy ban nhân dân 

phường Phú Thọ,thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình 

Dương 

138 Đại học 
Thực trạng và giải pháp hoàn thiện 

pháp luật về công ty hợp danh 

Nguyễn Văn 

Giang 

Nguyễn Thanh 

Phúc 

Trình bày cơ sở lý luận về công ty hợp danh theo pháp 

luật về doanh nghiệp, đưa ra thực trạng và giải pháp 

hoàn thiện pháp luật về công ty hợp danh 

139 Đại học 

Thực tiễn đăng ký hộ tịch có yếu tố 

nước ngoài của Ủy ban nhân dân 

huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên 

Võ Ngọc Quang 

Huy 

Nguyễn Thanh 

Phúc 

Trình bày cơ sở lý luận về đăng ký hộ tịch có yếu tố 

nước ngoài của Ủy ban nhân dân cấp huyện, đưa ra 

thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả đăng ký hộ 

tịch có yếu tố nước ngoài của Ủy ban nhân dân huyện 

Tây Hòa, tỉnh Phú Yên 

140 Đại học 

Bảo vệ quyền của lao động nữ theo 

pháp luật lao động Việt Nam – Thực 

trạng và hướng hoàn thiện 

Nguyễn Thị Kim 

Chi 

Nguyễn Thị 

Hoàng Yến 

Đề tài trình bày một số các quy định của pháp luật lao 

động về quyền của lao động nữ. Qua đó, phát hiện một 

số các vướng mắc trong các quy định pháp luật lao 

động về bảo vệ quyền lợi của lao động nữ và đề xuất 

hoàn thiện. 
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141 Đại học 
Thừa kế không phụ thuộc vào nội dung 

di chúc – Lý luận và thực tiễn 
Đoàn Văn An 

Nguyễn Thị 

Hoàng Yến 

Đề tài tập trung phân tích các quy định của BLDS 

2015 về nội dung Pháp luật về thừa kế không phụ 

thuộc vào nội dung di chúc. Trình bày thực trạng áp 

dụng pháp luật và kiến nghị hoàn thiện các vướng mắc 

trong quy định của pháp luật. 

142 Đại học 
Giải quyết tranh chấp về phân chia di 

sản thừa kế theo di chúc 
Trần Bảo Anh 

Nguyễn Thị 

Hoàng Yến 

Đề tài trình bày các nội dung Pháp luật thừa kế về 

Phân chia di sản thừa kế theo di chúc. Qua đó, đề tài 

phát hiện các vướng mắc còn tồn tại liên quan đến giải 

quyết tranh chấp về phân chia di sản thừa kế theo di 

chúc và kiến nghị hoàn thiện. 

143 Đại học 

Bán hàng đa cấp theo quy định của 

pháp luật Việt Nam – Lý luận và thực 

tiễn 

Nguyễn Thị Kim 

Đào 

Nguyễn Thị 

Hoàng Yến 

Đề tài đề cập đến các quy định của pháp luật về hoạt 

động bán hàng đa cấp, qua đó trình bày thực trạng áp 

dụng pháp luật và đề xuất hoàn thiện các vướng mắc 

còn tồn tại. 

144 Đại học 

Công tác đăng ký, quản lý hộ tịch theo 

pháp luật hiện hành qua thực tiễn tại 

huyện Bắc Tân Uyên, Bình Dương 

Ngô Thị Hải 
Nguyễn Thị 

Hoàng Yến 

Đề tài đề cập đến các quy định của pháp luật về hoạt 

động bán hàng đa cấp, qua đó trình bày thực trạng áp 

dụng pháp luật và đề xuất hoàn thiện các vướng mắc 

còn tồn tại. 

145 Đại học 

Những vấn đề lý luận và thực tiễn về 

đơn phương chấm dứt hợp đồng lao 

động 

Lê Thị Hạnh 
Nguyễn Thị 

Hoàng Yến 

Đề tài trình bày các vấn đề lý luận và thực tiễn về đơn 

phương chấm dứt hợp đồng lao động. Qua đó, đề tài 

trình bày thực trạng áp dụng pháp luật, phát hiện các 

vướng mắc và đề xuất hoàn thiện. 

146 Đại học 
Hợp đồng đặt cọc theo quy định của 

pháp luật Việt Nam 
Phạm Ngọc Linh 

Nguyễn Thị 

Hoàng Yến 

Đề tài trình bày các quy định của pháp luật về hợp 

đồng đặt cọc. Chỉ rõ các vướng mắc và đề xuất hoàn 

thiện pháp luật về đặt cọc. 

147 Đại học 
Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng 

lao động của người lao động 

Trần Thị Kim 

Quyên 

Nguyễn Thị 

Hoàng Yến 

Đề tài trình bày các quy định của pháp luật về quyền 

đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người 

lao động theo quy định của BLLĐ 2012. Thông qua 

việc phân tích thực trạng áp dụng pháp luật, đề tài phát 

hiện các bất cập và kiến nghị hoàn thiện pháp luật. 
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148 Đại học 

Xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh 

vực bảo vệ môi trường đối với hoạt 

động sản xuất, kinh doanh của doanh 

nghiệp Thực trạng và giải pháp 

Võ Nhân Sâm 
Nguyễn Thị 

Hoàng Yến 

Đề tài trình bày các quy định của pháp luật về xử lý vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối 

với hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. 

Qua đó, kiến nghị các giải pháp nâng cao hiệu quả áp 

dụng pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong hoạt 

động bảo vệ môi trường. 

149 Đại học 
Điều kiện có hiệu lực của giao dịch 

dân sự - Lý luận và thực tiễn 

Nguyễn Thị 

Tiên 

Nguyễn Thị 

Hoàng Yến 

Đề tài trình bày các vấn đề lý luận và quy định của 

pháp luật về điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự 

theo quy định của BLDS 2015. Chỉ rõ các bất cập 

trong quy định của pháp luật và đề xuất hoàn thiện. 

150 Đại học 

Chia tài sản chung của vợ chồng trong 

thời kỳ hôn nhân – Lý luận và thực 

tiễn 

Nguyễn Thị 

Trang 

Nguyễn Thị 

Hoàng Yến 

Đề tài tập trung phân tích các nội dung về chia tài sản 

chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân theo quy 

định của Luật HNGĐ 2014. Qua đó, đề tài phát hiện 

các bất cập và kiến nghị hoàn thiện pháp luật. 

151 Đại học 

Bảo vệ quyền của lao động nữ theo 

pháp luật lao động Việt Nam qua thực 

tiễn áp dụng pháp luật tại các khu công 

nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh 

Nguyễn Thị 

Thanh Lình 

Nguyễn Thị 

Hoàng Yến 

Đề tài trình bày các nội dung liên quan đến bảo vệ 

quyền lợi của lao động nữ theo pháp luật lao động Việt 

Nam. Qua thực tiễn áp dụng pháp luật trên địa bàn tỉnh 

Tây Ninh để chỉ rõ các vướng mắc của pháp luật và đề 

xuất hoàn thiện. 

152 Đại học 
Đảm bảo quyền tranh tụng của đương 

sự trong Luật tố tụng dân sự Việt Nam 
Phạm Thị Lệ Út 

Nguyễn Thị 

Hoàng Yến 

Đề tài trình bày có hệ thống các nội dung lý luận và 

thực tiễn về đảm bảo quyền tranh tụng của đương sự 

theo quy định của Luật Tố tụng dân sự Việt Nam. Chỉ 

rõ thực trạng áp dụng pháp luật và kiến nghị các giải 

pháp nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật về quyền 

tranh tụng của đương sự. 

153 Đại học 
Pháp luật Việt Nam về hợp đồng cho 

vay tín dụng. 

Nguyễn Thị Kim 

Anh 

Nguyễn Thị Hồng 

Phước 

Đề tài làm rõ được lý luận chung về hợp đồng cho 

vay, phân tích được thực trạng quy định pháp luật Việt 

Nam về hợp đồng cho vay, cung cấp được một số thực 

tiễn thực thi pháp luật, vướng mắc đặt ra và đề xuất 

được một số kiến nghị để hoàn thiện pháp luật về hợp 

đồng cho vay. 
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154 Đại học 
Pháp luật Việt Nam về kiểm soát tập 

trung kinh tế - Thực trạng và giải pháp. 

Nguyễn Ngọc 

Hiển 

Nguyễn Thị Hồng 

Phước 

Đề tài làm rõ được lý luận chung về tập trung kinh tế, 

phân tích được thực trạng quy định pháp luật Việt 

Nam về kiểm soát tập trung kinh tế, cung cấp được 

một số thực tiễn thực thi pháp luật, vướng mắc đặt ra 

và đề xuất được một số kiến nghị để hoàn thiện pháp 

luật về kiểm soát tập trung kinh tế. 

155 Đại học 
Pháp luật Việt Nam về bảo hộ quyền 

tác giả đối với tác phẩm mỹ thuật. 

Hứa Nguyên 

Huy 

Nguyễn Thị Hồng 

Phước 

Đề tài làm rõ được lý luận chung về quyền tác giả và 

quyền tác giả đối với tác phẩm mỹ thuật, phân tích 

được thực trạng quy định pháp luật Việt Nam về bảo 

hộ quyền tác giả đối với tác phẩm mỹ thuật, cung cấp 

được một số thực tiễn thực thi pháp luật, vướng mắc 

đặt ra và đề xuất được một số kiến nghị để hoàn thiện 

pháp luật về bảo hộ quyền tác giả đối với tác phẩm mỹ 

thuật 

156 Đại học 
Pháp luật lao động Việt Nam về bảo vệ 

quyền cho người lao động nữ. 

Nguyễn Thị 

Thanh Ngân 

Nguyễn Thị Hồng 

Phước 

Đề tài làm rõ được lý luận chung về quyền của lao 

động nữ, phân tích được thực trạng quy định pháp luật 

Việt Nam về bảo hộ quyền của lao động nữ, cung cấp 

được một số thực tiễn thực thi pháp luật, vướng mắc 

đặt ra và đề xuất được một số kiến nghị để hoàn thiện 

pháp luật về bảo hộ quyền của lao động nữ và giải 

pháp nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật. 

157 Đại học 
Bảo vệ quyền lợi của người lao động là 

người khuyết tật - Lý luận và thực tiễn. 
Huỳnh Tấn Phi 

Nguyễn Thị Hồng 

Phước 

Đề tài làm rõ được lý luận chung về quyền của người 

lao động là người khuyết tật, phân tích được thực trạng 

quy định pháp luật Việt Nam về bảo vệ quyền lợi của 

người lao động là người khuyết tật, cung cấp được một 

số thực tiễn thực thi pháp luật, vướng mắc đặt ra và đề 

xuất được một số kiến nghị để hoàn thiện pháp luật về 

bảo vệ quyền lợi của người lao động là người khuyết 

tật. 
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158 Đại học 
Chế độ pháp lý về tổ chức và hoạt 

động của công ty cho thuê tài chính. 

Lê Thị Như 

Thùy 

Nguyễn Thị Hồng 

Phước 

Đề tài làm rõ được lý luận chung về công ty cho thuê 

tài chính, phân tích được thực trạng quy định pháp luật 

Việt Nam về tổ chức và hoạt động của công ty cho 

thuê tài chính, cung cấp được một số thực trạng thực 

thi pháp luật, vướng mắc đặt ra và đề xuất được một 

số kiến nghị để hoàn thiện pháp luật tổ chức và hoạt 

động của công ty cho thuê tài chính 

159 Đại học 

Chế định tài sản của vợ chồng theo 

quy định của pháp luật hôn nhân và gia 

đình. 

Lã Thị Huyền 

Trang 

Nguyễn Thị Hồng 

Phước 

Đề tài làm rõ được lý luận chung về quan hệ vợ chồng, 

tài sản của vợ chồng, phân tích được thực trạng quy 

định pháp luật hôn nhân và gia đình Việt Nam về tài 

sản của vợ chồng, cung cấp được một số thực tiễn thực 

thi pháp luật, vướng mắc đặt ra và đề xuất được một 

số kiến nghị để hoàn thiện pháp luật về tài sản của vợ 

chồng 

160 Đại học 

Nghĩa vụ cấp dưỡng của cha mẹ đối 

với con khi ly hôn theo Luật Hôn nhân 

và gia đình năm 2014. 

Lê Thị Thùy 

Trang 

Nguyễn Thị Hồng 

Phước 

Đề tài làm rõ được lý luận chung về nghĩa vụ cấp 

dưỡng của cha mẹ khi ly hôn, phân tích được thực 

trạng quy định pháp luật Việt Nam về  nghĩa vụ cấp 

dưỡng của cha mẹ khi ly hôn, cung cấp được một số 

thực tiễn thực thi pháp luật, vướng mắc đặt ra và đề 

xuất được một số kiến nghị để hoàn thiện pháp luật về 

nghĩa vụ cấp dưỡng của cha mẹ đối với con khi ly hôn 

161 Đại học 

Giải quyết tranh chấp hợp đồng tín 

dụng theo quy định pháp luật Việt 

Nam. 

Nguyễn Thị Tố 

Uyên 

Nguyễn Thị Hồng 

Phước 

Đề tài làm rõ được lý luận chung về tranh chấp hợp 

đồng tín dụng, các phương thức giải quyết tranh chấp 

hợp đồng tín dụng, phân tích được thực trạng quy định 

pháp luật Việt Nam về giải quyết tranh chấp hợp đồng 

tín dụng, cung cấp được một số thực tiễn thực thi pháp 

luật, vướng mắc đặt ra và đề xuất được một số kiến 

nghị để hoàn thiện pháp luật về giải quyết tranh chấp 

hợp đồng tín dụng 
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162 Đại học 

Chức năng thực hành quyền công tố 

của Viện kiểm sát nhân dân theo Bộ 

luật tố tụng hình sự năm 2015 - Thực 

tiễn việc thực hành quyền công tố tại 

Phòng thực hành quyền công tố, kiểm 

sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án 

trật tự xã hội, án ma túy thuộc Viện 

kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Dương. 

Nguyễn Thị 

Thanh Vân 

Nguyễn Thị Hồng 

Phước 

Đề tài làm rõ được lý luận chung về chức năng thực 

hành quyền công tố của viện kiểm sát, phân tích được 

thực trạng quy định pháp luật Việt Nam, cung cấp 

được một số thực tiễn thực thi pháp luật về chức năng 

thực hành quyền công tố tại VKSND tỉnh Bình 

Dương, vướng mắc đặt ra và đề xuất được một số kiến 

nghị để hoàn thiện pháp luật và giải pháp nâng cao 

hiệu quả thực thi pháp luật về thực hành quyền công tố 

tại VKSND tỉnh Bình Dương. 

163 Đại học 

Pháp luật Việt Nam về bảo vệ quyền 

lợi của con chưa thành niên khi vợ 

chồng ly hôn 

Vũ Tiến Trường 
Nguyễn Thị Hồng 

Phước 

Đề tài làm rõ được lý luận chung về bảo vệ quyền lợi 

của con chưa thành niên khi vợ chồng ly hôn, phân 

tích được thực trạng quy định pháp luật Việt Nam về 

bảo vệ quyền lợi của con chưa thành niên khi vợ 

chồng ly hôn, cung cấp được một số thực tiễn thực thi 

pháp luật, vướng mắc đặt ra và đề xuất được một số 

kiến nghị để hoàn thiện pháp luật về bảo vệ quyền lợi 

của con chưa thành niên khi vợ chồng ly hôn 

164 Đại học 

Xử lý vi phạm hành chính trong quản 

lý trật tự giao thông ở đô thi - Từ thực 

tiễn tại phường 4, Tp. Tân An, tỉnh 

Long An 

Nguyễn Thị 

Ngọc Linh 

Nguyễn Thị Hồng 

Trang 

Đề tài đã làm rõ một số vấn đề lý luận và pháp lý về 

xử lý vi phạm hành chính trong quản lý trật tự giao 

thông  đô thị. Đánh giá thực tiễn xử lý vi phạm hành 

chính trong quản lý trật tự giao thông đô thị tại 

phường 4, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An. Đề xuất 

những kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật và tăng 

cường hiệu quả áp dụng pháp luật về xử lý vi phạm 

hành chính trong quản lý trật tự giao thông ở đô thị. 
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165 Đại học 
Hoạt động khuyến mại - Lý luận và 

thực tiễn 
Lữ Thị Diễm Mi 

Nguyễn Thị Hồng 

Trang 

Đề tài làm rõ những vấn đề lí luận về hoạt động 

khuyến mại, cũng như những qui định của pháp luật 

về hoạt động khuyến mại, những điểm mới đáng chú ý 

của qui định pháp luật về khuyến mại; thực trạng thực 

hiện pháp luật khuyến mại cũng như công tác quản lí 

liên quan đến khuyến mại chỉ ra rõ bất cập và nguyên 

nhân. Từ đó, tác giả, đưa ra được các kiến nghị để 

hoàn thiện và thực hiện đúng qui định pháp luật về 

khuyến mại. 

166 Đại học 
Mang thai hộ theo quy định của pháp 

luật Việt Nam hiện hành 
Cao Văn My 

Nguyễn Thị Hồng 

Trang 

Báo cáo nghiên cứu những quy định của pháp luật về 

mang thai hộ vì mục đích nhân đạo được quy định 

trong Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014. Thực 

trạng vấn đề mang thai hộ ở Việt Nam hiện nay và 

những hạn chế, bất cập tồn tại cũng như đề xuất một 

số giải pháp nhằm khắc phục hạn chế, bất cập đó. 

167 Đại học 
Lao động nữ theo quy định của pháp 

luật Việt Nam hiện hành 
Nguyễn Thị Nga 

Nguyễn Thị Hồng 

Trang 

Báo cáo làm sáng tỏ những vấn đề lý luận về các quy 

định riêng đối với lao động nữ. Từ đó đánh giá những 

quy định đó trong thực tiễn hiện nay. Phân tích một số 

thực trang pháp luật về lao động nữ ở Việt Nam và 

đưa ra một số kiến nghị giải quyết để hoàn thiện hơn 

về quy định pháp luật về lao động nữ. 

168 Đại học 

Áp dụng án lệ trong giải quyết tranh 

chấp đòi lại tài sản - Lý luận và thực 

tiễn 

Trương Thị Lâm 

Oanh 

Nguyễn Thị Hồng 

Trang 

Bài báo cáo bên cạnh việc đưa ra và phân tích được 

những vấn đề lý luận chung về án lệ như: khái niệm, 

đặc điểm, quy trình công bố và điều kiện áp dụng án lệ 

còn phân tích một án lệ cụ thể - án lệ tranh chấp đòi lại 

tài sản 02/2016/AL. Ngoài ra, bài báo cáo còn phân 

tích khái quát tình hình áp dụng án lệ 02/2016/AL 

trong thực tiễn, cũng như chỉ ra một số bất cấp trong 

quá trình áp dụng án lệ 02/2016/AL và trình bày một 

vài kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả áp dụng án lệ 

02/2016/AL trong thực tiễn xét xử. 
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169 Đại học 
Thừa kế theo dí chúc - Lý luận và thực 

tiễn 

Phạm Thị Hồng 

Phấn 

Nguyễn Thị Hồng 

Trang 

Báo cáo làm rõ các vấn đề lý luận và quy định của 

pháp luật về thừa kế theo di chúc và thực tiễn áp dụng 

quy định của pháp luật về việc thừa kế theo di chúc. 

Đồng thời làm rõ những điểm tiến bộ của quy định 

pháp luật, những điểm khó khăn của việc áp dụng 

những quy định pháp luật thông qua các bản án tranh 

chấp về thừa kế theo di chúc trên thực tế và đề xuất 

giải pháp pháp lý giải quyết vấn đề đặt ra. 

170 Đại học 
Khởi kiện vụ án dân sự - Lý luận và 

thực tiễn 

Lê Thị Thu 

Phương 

Nguyễn Thị Hồng 

Trang 

Báo cáo đã làm rõ quy định của pháp luật khi tiến 

hành khởi kiện nói chung và khởi kiện vụ án dân sự 

nói riêng. Bước đầu tiếp cận và thực hiện quyền khởi 

kiện để yêu cầu Tòa án giải quyết những tranh chấp, 

bảo vệ những quyền lợi của cá nhân, cơ quan, tổ chức 

hay lợi ích công cộng, lợi ích Nhà nước trong trường 

hợp bị xâm phạm theo Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 

2015. Qua đó tác giả có thể thấy được những bất cập, 

những sai phạm và một số vấn đề cần khắc phục trong 

quy định của pháp luật hiện hành về vấn đề này, từ đó 

có thể đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện chế 

định về khởi kiện vụ án dân sự để có thể phù hợp với 

tình hình thực tế và có thể bảo vệ tốt hơn quyền lợi 

của người dân khi người dân thực hiện việc khởi kiện 

một vụ án dân sự. 

171 Đại học 
Thừa kế theo pháp luật - Lý luận và 

thực tiễn 

Ngô Thị Lan 

Phương 

Nguyễn Thị Hồng 

Trang 

Làm rõ các vấn đề lý luận và quy định của pháp luật 

về thừa kế theo pháp luật và thực tiễn áp dụng quy 

định của pháp luật về việc thừa kế theo pháp luật. 

Đồng thời làm rõ những điểm tiến bộ của quy định 

pháp luật, những điểm khó khăn của việc áp dụng 

những quy định pháp luật thông qua các bản án tranh 

chấp về thừa kế theo pháp luật trên thực tế và đề xuất 

giải pháp pháp lý giải quyết vấn đề đặt ra. 
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172 Đại học Người bị kiện trong vụ án hành chính 
Nguyễn Thanh 

Sang 

Nguyễn Thị Hồng 

Trang 

Báo cáo đã phân tích, làm rõ những vấn đề lí luận cơ 

bản, qui định của pháp luật hiện hành về người bị kiện 

trong vụ án hành chính cùng với việc phân tích, làm rõ 

thực tiễn áp dụng các quy định của pháp luật về người 

bị kiện vụ án hành chính trong từng giai đoạn tố tụng 

hành chính theo pháp luật tố tụng hành chính Việt 

Nam hiện hành, trên cơ sở đó tác giả đưa ra một số 

kiến nghị góp phần hoàn thiện pháp luật về người bị 

kiện trong vụ án hành chính. 

173 Đại học Khởi kiện vụ án hành chính 
Phạm Huỳnh 

Hải Sơn 

Nguyễn Thị Hồng 

Trang 

Báo cáo đã phân tích, làm rõ những vấn đề lí luận cơ 

bản, qui định của pháp luật hiện hành về khởi kiện 

trong vụ án hành chính cùng với việc phân tích, làm rõ 

thực tiễn áp dụng các quy định của pháp luật về khởi 

kiện vụ án hành chính: quyền khởi kiện, người khởi 

kiện, trình tự thủ tục khởi kiện theo pháp luật tố tụng 

hành chính Việt Nam hiện hành, trên cơ sở đó tác giả 

đưa ra một số kiến nghị góp phần hoàn thiện pháp luật 

về khởi kiện vụ án hành chính. 

174 Đại học Xét xử sơ thẩm vụ án hành chính Đỗ Quốc Thiện 
Nguyễn Thị Hồng 

Trang 

Báo cáo đã phân tích, làm rõ những vấn đề lí luận cơ 

bản, qui định của pháp luật hiện hành về xét xử sơ 

thẩm vụ án hành chính cùng với việc phân tích, làm rõ 

thực tiễn áp dụng các quy định của pháp luật về xét xử 

sơ thẩm vụ án hành chính. Trên cơ sở đó tác giả đưa ra 

một số kiến nghị góp phần hoàn thiện pháp luật về xét 

xử sơ thẩm vụ án hành chính. 

175 Đại học 
Chế tài bồi thường thiệt hại và phạt vi 

phạm trong hoạt động thương mại 

Nguyễn Thị Anh 

Thư 

Nguyễn Thị Hồng 

Trang 

Báo cáo sẽ làm sáng tỏ các vấn đề lý luận, quy định 

pháp luật và thực tiễn áp dụng pháp luật thương mại 

Việt Nam về chế tài bồi thường thiệt hại trong hoạt 

động thương mại. Từ đó đưa ra các giải pháp và kiến 

nghị để hoàn thiện pháp luật về chế tài bồi thường 

thiệt hại trong hoạt động thương mại. 
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176 Đại học Chia tài sản của vợ chồng khi ly hôn Đỗ Thị Huệ 
Nguyễn Thị Hồng 

Trang 

Báo cáo làm rõ một số vấn đề lý luận về việc chia tài 

sản của vợ chồng khi ly hôn, phân tích các quy định 

pháp luật về việc chia tài sản của vợ chồng khi ly hôn, 

đánh giá thực trạng áp dụng pháp luật về chia tài sản 

của vợ chồng khi ly hôn tại tỉnh Bình Dương. Từ đó, 

đề xuất những kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật và 

tăng cường hiệu quả áp dụng pháp luật về việc chia tài 

sản của vợ chồng khi ly hôn. 

177 Đại học 
Cấp dưỡng sau ly hôn - Lý luận và 

thực tiễn 

Hà Thị Thùy 

Trang 

Nguyễn Thị Hồng 

Trang 

Báo cáo làm rõ các vấn đề lý luận chung về quan hệ 

cấp dưỡng, phân tích các trường hợp cần cấp dưỡng 

khi ly hôn, đánh giá việc áp dụng pháp luật về cấp 

dưỡng trong quá trình giải quyết ly hôn. Trên cơ sở 

thực tiễn áp dụng pháp luật về cấp dưỡng chỉ ra được 

những vướng mắc, bất cập của các quy định pháp luật 

cũng như những khiếm khuyết, sai sót trong công tác 

xét xử của toà án để đề xuất những kiến nghị, nhằm 

đảm bảo chất lượng, hiệu quả công tác xét xử và 

quyền, lợi chính đáng của vợ chồng, các con khi ly 

hôn. 

178 Đại học 

Hoạt động tống đạt văn bản thừa phát 

lại.  

Thực tiễn tại Văn phòng Thừa phát lại 

thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương 

Nguyễn Mai 

Linh 

Nguyễn Thị 

Khánh Ly 

Báo cáo nêu được vấn đề lý luận chung và quy định 

pháp luật về hoạt động tống đạt văn bản của thừa phát 

lại. Tác giả đưa ra được thực tiễn, những tồn tại và 

kiến nghị  

179 Đại học 
Thủ tục đăng kí kết hôn theo quy định 

pháp luật hiện hành. 

Huỳnh Thanh 

An 

Nguyễn Thị 

Khánh Ly 

Báo cáo nêu được cơ sở lý luận và pháp lý về đăng ký 

kết hôn. Tác giả nêu thực trạng đăng ký kết hôn, các 

vấn đề bất cập và giải pháp 

180 Đại học 
Tuổi chịu trách nhiệm hình sự theo 

pháp luật Việt Nam hiện hành 

Nguyễn Thị Mỹ 

Duyên 

Nguyễn Thị 

Khánh Ly 

Báo cáo nêu được những vấn đề lý luận chung và quy 

định pháp luật về tuổi chịu trách nhiệm hình sự trong 

BLHS Việt Nam. Tác giả nêu được thực tiễn áp dụng 

các quy định về tuổi chịu tránh nhiệm hình sự và kiến 

nghị hoàn thiện các quy định về tuổi chịu trách nhiệm 
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181 Đại học 

Thủ tục đăng kí kết hôn theo quy định 

pháp luật hiện hành- Thực trạng và 

kiến nghị 

Đỗ Thị Hường 
Nguyễn Thị 

Khánh Ly 

Báo cáo nêu được những vấn đề lý luận cơ bản về 

đăng ký kết hôn, pháp luật về đăng ký kết hôn trong 

luật hôn nhân và gia đình hiện hành. Tác giả cũng nêu 

được thực trạng và kiến nghị hoàn thiện thủ tục đăng 

ký kết hôn 

182 Đại học 
Hụi, họ, biêu, phường trong hệ thống 

pháp luật Việt Nam. 
Trần Đức Nhật 

Nguyễn Thị 

Khánh Ly 

Báo cáo nêu được một số vấn đề lý luận và quy định 

pháp luật về hụi, họ, biêu, phường. Tác giả cũng nêu 

được thực tiễn giải quyết tranh chấp về hụi, họ, biêu, 

phường và giải pháp. 

183 Đại học 

Công ty trách nhiệm hữu hạn một 

thành viên  

theo quy định pháp luật hiện hành 

Hồ Thị Huyền 

Sương 

Nguyễn Thị 

Khánh Ly 

Báo cáo nêu nên được quy định pháp luật về công ty 

trách nhiệm hữu hạn một thành viên; thực tiễn cơ cấu 

của công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên và giải 

pháp hoàn thiện pháp luật. 

184 Đại học 

Hoạt động chứng thực theo quy định 

pháp luật hiện hành.  

Thực tiễn tại UBND phường Phú 

Cường, TP. Thủ Dầu Một, Bình 

Dương 

Võ Hoàng Tú Tú 
Nguyễn Thị 

Khánh Ly 

Báo cáo nêu được một số vấn đề lý luận và quy định 

pháp luật về hoạt động chứng thực; thực tiễn và một số 

kiến nghị 

185 Đại học 
Pháp luật về người lao động khuyết 

tật- Lý luận và thực tiễn 
Lê Thị Thanh 

Nguyễn Thị 

Khánh Ly 

Báo cáo nêu được những vấn đề ý luận và quy định 

pháp luật về người lao động khuyết tật; Thực trạng áp 

dụng pháp luật về người lao động khuyết tật tại các 

doanh nghiệp và một số kiến nghị 
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186 Đại học 

Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử 

dụng đất -  

Thực trạng tại Công ty địa ốc Kim 

Oanh 

Bùi Thị Trúc Ly 
Nguyễn Thị 

Khánh Ly 

Báo cáo nêu được khái luận về hợp đồng chuyển 

nhượng về quyền sử dụng đất; Thực trạng pháp luật về 

hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất; thực tiễn 

và giải pháp 

187 Đại học 
Thế chấp nhà ở hình thành trong tương 

lai theo pháp luật hiện hành 
Phan Văn Tới 

Nguyễn Thị 

Khánh Ly 

Báo cáo nêu được khái quát chung về thế chấp nhà ở 

hình thành trong tương lai; quy định về thế chấp nhà ở 

hình thành trong tương lai theo pháp luật hiện hành; 

thực tiễn áp dụng và kiến nghị 

188 Đại học Hòa giải trong hôn nhân và gia đình Hà Sâm Khơi 
Nguyễn Thị Ngọc 

Trâm 

Đề tài nêu một số vấn đề lý luận về hòa giải trong hôn 

nhân và gia đình; Các quy định của pháp luật về hòa 

giải trong hôn nhân và gia đình; Thực tiễn áp dụng và 

một số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật. 

189 Đại học 

Công bố thông tin từ các nhà phát hành 

trên thị trường chứng khoán Việt Nam 

- Thực trạng và giải pháp. 

Trần Lê Nguyễn 
Nguyễn Thị Ngọc 

Trâm 

Đề tài nêu những vấn đề lý luận về công bố thông tin 

của các tổ chức phát hành trên thị trường chứng khoán 

tại Việt Nam; Nêu thực trạng pháp luật về hoạt động 

công bố thông tin của các tổ chức phát hành và thực 

tiễn thi hành trên thị trường chứng khoán tại Việt 

Nam, qua đó nêu lên các giải pháp kiến nghị nhằm 

hoàn thiện pháp luật. 

190 Đại học 

Những vấn đề pháp lý về bào chữa 

theo chỉ định cho người chưa thành 

niên phạm tội - Từ thực tiễn tỉnh Bình 

Dương 

Vương Thẩm 

Hương 

Nguyễn Thị Ngọc 

Trâm 

Đề tài trình bày những vấn đề lý luận về bào chữa chỉ 

định cho người chưa thành niên phạm tội; Quy định 

của pháp luật hình sự về bào chữa chỉ định cho người 

chưa thành niên phạm tội và thực tiễn áp dụng tại tỉnh 

Bình Dương; Những kiến nghị, đề xuất nhằm hoàn 

thiện pháp luật. 

191 Đại học 

Đấu tranh phòng chống tội phạm trộm 

cắp tài sản trên địa bàn huyện Phú 

Riềng tỉnh Bình Phước 

Nguyễn Thị 

Hằng 

Nguyễn Thị Ngọc 

Trâm 

Đề tài trình bày những vấn đề lý luận và pháp luật về 

tình hình trộm cắp tài sản; Thực trạng về tình hình tội 

phạm trộm cắp trên địa bàn huyện Phú Riềng; Nguyên 

nhân và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác 

đấu tranh phòng, chống tội trộm cắp tài sản trên địa 

bàn huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước. 
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192 Đại học 

Vấn đề chia tài sản của vợ chồng khi ly 

hôn - Thực tiễn áp dung từ Tòa án 

nhân dân thanh phố Hồ Chí Minh 

Nguyễn Phạm 

Trung Hậu 

Nguyễn Thị Ngọc 

Trâm 

Đề tài nêu những vấn đề lý luận và pháp lý về chế độ 

tài sản của vợ chồng theo Luật Hôn nhân và Gia đình; 

Thực tiễn xét xử của Tòa án nhân dân thành phố Hồ 

Chí Minh và một số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp 

luật. 

193 Đại học 

Cơ sở lý luận và thực tiễn giải quyết 

tranh chấp hợp đồng tín dụng tại tòa án 

nhân dân quận Thủ Đức 

Nguyễn Thúy 

Hiền 

Nguyễn Thị Ngọc 

Trâm 

Trình bày cơ sở lý luận về giải quyết tranh chấp hợp 

đồng tín dụng tại Tòa án; Nêu thực trạng về việc giải 

quyết tranh chấp hợp đồng tín dụng tại Tòa án nhân 

dân quận Thủ Đức và một số đề xuất, kiến nghị. 

194 Đại học 
Quyền im lặng trong tố tung hình sự 

Việt Nam 

Hồ Nguyễn 

Khương Duy 

Nguyễn Thị Ngọc 

Trâm 

Trình bày một số vấn đề lý luận và quy định của pháp 

luật về quyền im lặng, nêu thực trạng và giải pháp để 

nâng cao hiệu quả bảo đảm quyền im lặng. 

195 Đại học 

Chức năng thực hành quyền công tố 

của Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện 

– Nhìn từ thực tiễn Viện kiểm sát nhân 

dân thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương 

Trần Thị Thu Hà Nguyễn Tiến Lực 

Đề tài trình bày được các vấn đề lý luận về quyền 

công tố của Viện kiểm sát nhân cấp huyện đồng thời 

tìm ra những bất cập, hạn chế trong việc thực hành 

quyền công tố tại Viện kiểm sát nhân dân thị xã Bến 

Cát tỉnh Bình Dương, đồng thời kiến nghị một số giải 

pháp hoàn thiện. 

196 Đại học 

Đăng ký kết hôn theo quy định của 

Luật hôn nhân và gia đình 2014 - Nhìn 

từ thực tiễn Ủy ban nhân dân huyện 

Phú Giáo, tỉnh Bình Dương 

Nguyễn Huy 

Hiệp 
Nguyễn Tiến Lực 

Đề tài trình bày được những vấn đề lý luận về đăng ký 

kết hôn theo quy định của luật hôn nhân gia đình 

2014, trình bày được những bất cập và hạn chế trong 

công tác đăng ký kết hôn tại Uỷ ban nhân dân huyện 

Phú Giáo tỉnh Bình Dương cũng như đề ra một số biện 

pháp nhằm hoàn thiện. 
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197 Đại học 

Chức năng kiểm sát các hoạt động tư 

pháp của Viện kiểm sát nhân dân – 

Nhìn từ thực tiễn Viện kiểm sát nhân 

dân thị xã Bến Cát 

Đinh Công 

Hùng 
Nguyễn Tiến Lực 

Đề tài trình bày được các vấn đề lý luận về chức năng 

kiểm sát các hoạt động tư pháp của Viện kiểm sát 

nhân dân, những bất cập và hạn chế trong việc thực 

hiện chức năng kiểm sát các hoạt động tư pháp của 

Viện kiểm sát nhân dân thị xã Bến Cát, đồng thời tác 

giả cũng đưa ra một số biện pháp nhằm hoàn thiện 

chức năng kiểm sát các hoạt động tư pháp của Viện 

kiểm sát nhân dân thị xã Bến Cát. 

198 Đại học 

Giải quyết tranh chấp kinh doanh 

thương mại bằng phương thức trọng tài 

thương mại - Những vấn đề lý luận và 

thực tiễn 

Phan Hoàng 

Khang 
Nguyễn Tiến Lực 

Đề tài đã trình bày được những vấn để lý luận và thực 

tiễn về giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại 

bằng phương thức trọng tài thương mại đồng thời tác 

giả cũng đưa ra một số kiến nghị nhằm hoàn thiện 

phương thức này. 

199 Đại học 

Hoạt động của Tòa án nhân dân thị xã 

Thuận An - Những vấn đề lý luận và 

thực tiễn 

Tống Thị Thảo 

Ninh 
Nguyễn Tiến Lực 

Đề tài trình bày một số lý luận và thực tiễn về hoạt 

động của Tòa án nhân dân nhìn từ thực tiễn hoạt động 

của Tòa án nhân dân thị xã Thuận An tỉnh Bình 

Dương, tác giả đã tìm ra một số bất cập, hạn chế trong 

hoạt động của Tòa án nhân dân thị xã Thuận An và 

hướng hoàn thiện. 

200 Đại học 

Thực trạng hoạt động của Luật sư 

trong giai đoạn xét xử sơ thẩm vụ án 

hình sự 

Nguyễn Thị 

Huỳnh Nga 
Nguyễn Tiến Lực 

Đề tài đã trình bày được những vấn đê lý luận cũng 

nhưng thực trạng hoạt động của Luật sư trong giai 

đoạn xét xử sơ thẩm vụ án hình sự, tác giả đã tìm ra 

một số bất cập, hạn chế trong hoạt động của Luật sư ở 

giai đoạn vụ án xét xử sơ thẩm và hướng hoàn thiện. 

201 Đại học 

Thực trạng kết hôn trái pháp luật hiện 

nay tại Việt Nam - Những vấn đề lý 

luận và thực tiễn 

Nguyễn Hữu 

Nhân 
Nguyễn Tiến Lực 

Để tài đã trình bày được những vấn đề lý luận và thực 

tiễn về kết hôn trái pháp luật ở Việt Nam hiện nay và 

hướng hoàn thiện. 
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202 Đại học 

Tổ chức và hoạt động của Toà án nhân 

dân cấp huyện - Nhìn từ thực tiễn Toà 

án nhân dân thị xã Thuận An 

Ao Quỳnh Như Nguyễn Tiến Lực 

Đề tài đã trình bày được những vấn đề lý luận và thực 

tiễn trong tổ chức và hoạt động của tòa án nhân dân 

cấp huyện, tác giả đã tìm ra một số hạn chế, bất cập 

trong tổ chức và hoạt động của Tòa án nhân dân thĩ xã 

Thuận An và tìm ra những giả pháp nhằm hoàn thiệt 

203 Đại học 

Áp dụng hình phạt đối với người chưa 

thành niên phạm tội theo quy định 

pháp luật hình sự Việt Nam hiện nay - 

Những vấn đề lý luận và thực tiễn 

Phạm Thị Yên 

Phương 
Nguyễn Tiến Lực 

Để tài đã trình bày được những vấn để lý luận và thực 

tiễn trong áp dụng hình phạt đối với người chưa thành 

niên phạm tội theo quy định pháp luật hình sự Việt 

Nam hiện nay, đồng thời tác giả cũng tìm ra một số 

bất cập, hạn chế trong hoạt động này và hướng hoàn 

thiện. 

204 Đại học 

Thực trạng công tác trợ giúp pháp lý 

tại tỉnh Bình Dương hiện nay - Những 

vấn đề lý luận và thực tiễn 

Bùi Thị Cẩm 

Uyên 
Nguyễn Tiến Lực 

Đề tài đã trình bày được những vấn đề lý luận và thực 

tiễn về công tác trợ giúp pháp lý của tỉnh Bình Dương 

hiện nay, tác giả đã tìm ra được một số bất cập, hạn 

chế trong hoạt động này và đưa ra hướng hoàn thiện. 

205 Đại học 

Bảo vệ quyền lợi của người phụ nữ khi 

ly hôn theo Luật Hôn nhân và gia đình 

2014 - Thực tiễn áp dụng từ Tòa án 

nhân dân thị xã Thuận An 

Phan Thị Vân Nguyễn Tiến Lực 

Đề tài đã trình bày được những vấn để lý luận và thực 

tiễn về bảo vệ quyền lợi của người phụ nữ khi ly hôn 

theo Luật Hôn nhân và gia đình 2014 - Thực tiễn áp 

dụng từ Tòa án nhân dân thị xã Thuận An, tác giả đã 

tìm ra một số hạn chế bất cập trong công tác xét xử 

nhìn từ thực tiễn Tòa án nhân dân thị xã Thuận An. 

Tác giả đã tìm ra một số hạn chế bất cập về bảo vệ 

quyền lợi của người phụ nữ khi ly hôn theo Luật Hôn 

nhân và gia đình 2014 và kiến nghị nhằm hoàn thiện. 

206 Đại học 

Thực tiễn áp dụng pháp luật quản lý 

nhà nước về hộ tịch tại Ủy ban nhân 

dân phường Phú Hòa, thành phố Thủ 

Dầu Một 

Lương Thị Yến Nguyễn Tiến Lực 

Để tài đã trình bày được những vấn để lý luận và thực 

tiễn trong việc áp dụng pháp luật quản lý nhà nước về 

hộ tịch tại Ủy ban nhân dân phường Phú Hòa, thành 

phố Thủ Dầu Một, tác giả đã tìm ra một số han chế bất 

cập về công tác hộ tịch tại Uỷ ban nhân dân phường 

Phú Hòa và hướng hoàn thiện. 
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207 Đại học 
Xác minh điều kiện thi hành án dân sự 

- Những vấn đề lý luận và thực tiễn 

Đặng Phạm Hữu 

Anh 
Nguyễn Tiến Lực 

Đề tài đã trình bày được những vấn để lý luận và thực 

tiễn trong việc xác minh điều kiện thi hành án dân sự 

hiện nay ở Việt Nam, tác giả đã trình bày được một số 

bất cập và hạn chế trong công tác Xác minh điều kiện 

thi hành án dân sự hiện nay và đưa ra nhựng kiến nghị 

nhằm hoàn thiện. 

208 Đại học 

Quyền và nghĩa vụ của cổ đông theo 

Luật doanh nghiệp năm 2014 - thực 

trạng và hướng hoàn thiện 

Đỗ Tiến Phát Trần Huynh 

Nghiên cứu kỹ các vấn đề về quyền và nghĩa vụ của cổ 

đông nhằm có cái nhìn tổng quát để nâng cao kiến 

thức cá nhân và đồng thời góp phần nhỏ bé vào việc 

hoàn thiện nền pháp luật nước nhà và giúp cho CTCP 

ngày càng hoạt động có hiệu quả hơn, thúc đẩy nền 

kinh tế Việt Nam. 

209 Đại học 

Tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi -

 Thực trạng và giải pháp hoàn thiện 

pháp luật 

Hoàng Tấn Tài Trần Huynh 

Luận văn tập trung nghiên cứu, phân tích đánh giá các 

quy định của pháp luật Việt Nam về tội dâm ô đối với 

trẻ em dưới 16 tuổi trong mối liên hệ với một số tội 

phạm khác. 

210 Đại học 
Giải quyết tranh chấp về nhãn hiệu 

theo pháp luật Việt Nam hiện hành. 

Nguyễn Anh 

Thái 
Trần Huynh 

Nghiên cứu những vấn đề pháp lý về nhãn hiệu, giải 

quyết tranh chấp đối với nhãn hiệu được quy định 

trong pháp luật về SHTT. Thông qua việc nghiên cứu 

các vụ việc, tình huống tranh chấp nhãn hiệu xảy ra 

trong thức tế, từ đó đưa ra một số kiến nghị các giải 

pháp cụ thể nhằm hoàn thiện pháp luật về bảo hộ nhãn 

hiệu, pháp luật về giải quyết tranh chấp đối với nhãn 

hiệu 

211 Đại học 

Công tác phổ biến giáo dục pháp luật 

cho người dân  

vùng dân tộc thiểu số tại huyện Krông 

Ana, thực  

trạng và hướng hoàn thiện pháp luật 

Nguyễn Cát 

Ngọc Sang 
Trần Huynh 

Đề tài tập trung nghiên cứu pháp luật về phổ biến giáo 

dục pháp luật cho người dân vùng dân tộc thiểu số và 

công tác phổ biến giáo dục pháp luật cho người dân 

vùng dân tộc thiểu số như địa bàn huyện Krông Ana 

tỉnh Đak Lak thông qua các quy định pháp luật về phổ 

biến giáo dục pháp luật và thực tiễn các công tác phổ 

biến giáo dục pháp luật của chính quyền địa phương 

huyện Krông Ana. 
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212 Đại học 
Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo 

pháp luật Hình sự Việt Nam 

Nguyễn Nhữ 

Thương Thương 
Trần Huynh 

Trên cơ sở nghiên cứu thực tiễn áp dụng pháp luật 

hình sự và thực trạng tình hình, nguyên nhân và điều 

kiện của tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn 

quận 1 -thành phố Hồ Chí Minh để đưa ra các giải 

pháp nhằm góp phần nâng cao hiệu quả của cuộc đấu 

tranh phòng ngừa loại tội phạm này. 

213 Đại học 
Quy định về thành lập doanh nghiệp 

theo pháp luật Việt Nam 

Nguyễn Thanh 

Tài 
Trần Huynh 

Đánh giá được hiệu quả của công tác tiến hành việc 

thành lập doanh nghiệp và đăng ký kinh doanh. Từ đó, 

đánh giá được ý nghĩa trong việc thực thi những quy 

định của pháp luật về thành lập doanh nghiệp và đăng 

ký kinh doanh trên thực tế. Kết quả của đề tài là nêu ra 

những ưu điểm để tiếp tục duy trì, phát huy, bổ sung, 

hoàn thiện hơn nữa pháp luật về doanh nghiệp; góp 

phần giải quyết vấn đề thực tiễn vướng mắc 

214 Đại học 
Thừa kế theo pháp luật trong pháp luật 

dân sự Việt Nam 

Nguyễn Thị 

Bích Quyên 
Trần Huynh 

Làm rõ những vấn đề còn bất cập về cơ sở lý luận và 

thực tiễn áp dụng các biện pháp xử lý hành chính đối 

với người chưa thành niên VPPL.Qua đó đề xuất 

phương pháp hoàn thiện hệ thống tư pháp và biện 

pháp tư pháp ở Việt Nam. 

215 Đại học 

Thuế xuất nhập khẩu theo quy định 

pháp luật hiện hành - thực tiễn áp dụng 

tại địa bàn tỉnh Bình Dương 

Nguyễn Thị Thu 

Trang 
Trần Huynh 

Làm rõ quy trình, cơ sở pháp lý trong việc áp dụng 

thuế xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Và 

thực tiễn áp dụng pháp luật để giải quyết, các căn cứ 

cụ thể trong việc đánh thế của các mặt hàng theo quy 

định của Thuế xuất khẩu- Nhập khẩu 2016 qua đó phát 

hiện những vấn đề còn bất cập trong các quy định của 

pháp luật cũng như những khiếm khuyết, sai sót trong 

việc áp dụng về các mặt hàng xuất nhập khẩu và việc 

đánh thuế chúng để từ đó đề xuất những kiến nghị 

nhằm đảm bảo chất  lượng, hiệu quả của các cơ quan 

có thẩm quyền về việc xuất nhập khẩu. 
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216 Đại học Án treo trong luật hình sự Việt Nam 
Nguyễn Xuân 

Tiến 
Trần Huynh 

Thông qua việc làm thêm sâu sắc những vấn đề lý luận 

về án treo dựa trên cơ sở nghiên cứu, phân tích những 

vấn đề lý luận và thực tiễn áp dụng pháp luật về án 

treo thông qua các quy định, đánh giá trước đây để so 

sánh với quy định theo bộ luật hiện hành. Trên cơ sở 

đó, đưa ra những ý kiến cá nhân nhằm góp phần nâng 

cao hiệu quả áp dụng pháp luật về tại các tỉnh Tây 

Nguyên và Miền Trung hiên nay. 

217 Đại học 

Thủ tục giải quyết việc ly hôn và thực 

tiễn áp dụng tại Tòa án nhân dân thị xã 

Tân Uyên 

Phạm Thị Lài Trần Huynh 

Thực hiện nghiên cứu dựa trên cơ sở phương pháp 

luận Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, sử 

dụng phép duy vật biện chứng và một số phương pháp 

nghiên cứu khác. Nhưng chủ yếu vẫn là phương pháp 

tiếp cận hệ thống, tổng kết, thống kê, so sánh, khái 

quát, phân tích và đánh giá thực tiễn tại Tòa án thị xã 

Tân Uyên. 

218 Đại học 
Hoạt động của thừa phát lại trong thi 

hành án dân sự 
Vũ Thị An 

Trần Thị Thanh 

Hằng 

Đề tài trình bày được những vấn đề lý luận, thực trạng 

quy định của pháp luật về thừa phát lại trong thi hành 

án dân sự; đồng thời trình bày và phân tích được thực 

tiễn thí điểm thừa phát lại, qua đó đề xuất kiến nghị. 

219 Đại học 

Bảo vệ quyền lợi của Phụ nữ khi ly 

hôn theo luật HN và GĐ Việt Nam 

năm 2014 

Võ Ngọc Ảnh 
Trần Thị Thanh 

Hằng 

Đề tài đã trình bày và phân tích được những vấn đề lý 

luận về ly hôn và vấn đề bảo vệ quyền của nhóm đối 

tượng yếu thế là " phụ nữ khi ly hôn". Đồng thời phân 

tích được quy định của pháp luật hôn nhân và gia đình 

về bảo vệ quyền lợi của phụ nữ khi ly hôn; rút ra hạn 

chế và nguyên nhân, trên cơ sở đó đề xuất các kiến 

nghị về hoàn thiện pháp luật và các giải pháp khác. 
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220 Đại học 
Trách nhiệm BTTH do súc vật gây ra 

theo quy định của BLDS năm 2015 

Ngô Ngọc 

Chuẩn 

Trần Thị Thanh 

Hằng 

Đề tài trình bày được những vấn đề lý luận, thực trạng 

quy định của pháp luật về trách nhiệm bồi thường thiệt 

hại do súc vậy gậy ra; đồng thời đề cập đến thực tiễn 

liên quan đến việc bồi thường thiệt hại do súc vật gây 

ra;  qua đó đề xuất kiến nghị 

221 Đại học 
Quyền im lặng trong TTHS - Lý luận 

và thực tiễn 

Nguyễn Thị Mỹ 

Duyên 

Trần Thị Thanh 

Hằng 

Đề tài phân tích được những vấn đề lý luận chung về 

quyền im lặng trong tố tụng hình sự (khái niệm; lịch 

sử hình thành; vai trò ý nghĩa của việc ghi nhận quyền 

im lặng). Phân tích được các quy định của pháp luật 

thực định về quyền im lặng và sự thể hiện của quyền 

đó trong các các điều luật có liên quan. Nêu được thực 

tiễn áp dụng, rút ra được hạn chế, lý giải được các 

nguyên nhân của hạn chế; đồng thời đề xuất kiến nghị 

hoàn thiện pháp luật TTHS về quyền im lặng và các 

giải pháp khác để quyền im lặng được thực thi tố hơn 

trong quá trình tố tụng. 

222 Đại học 
Địa vị pháp lý của TAND trong thủ tục 

giải quyết phá sản 

Nguyễn Trần 

Thụy Duyên 

Trần Thị Thanh 

Hằng 

Đề tài phân tích được các khía cạnh về: Những vấn đề 

lý luận về địa vị pháp lý của tòa án trong thủ tục giải 

quyết phá sản; phân tích được quy định của pháp luật; 

nêu được thực tiễn và kiến nghị. 

223 Đại học 

Thủ tục cấp GCN quyền Sử dụng đất 

hiện nay -  

Thực trạng và giải pháp 

Nguyễn Thị 

Ngọc Dưỡng 

Trần Thị Thanh 

Hằng 

Đề tài làm rõ được những vấn đề lý luận; pháp lý về 

thủ tục cấp GCN quyền sử dụng đất; nêu được thực 

tiễn khi tiến hành thủ tục này. Qua đó nêu được hạn 

chế, rút ra được nguyên nhân; trên cơ sở đó đề xuất 

kiến nghị nhắm nâng cao hiệu quả của thủ tục cấp 

GCN quyền sử dụng đất trong thời gian tới.  
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224 Đại học 

Hoạt động chứng thực của UBND cấp 

xã - Thực tiễn tại UBND phường Phú 

Hòa, TP. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình 

Dương 

Nguyễn Thị 

Ngọc Hà 

Trần Thị Thanh 

Hằng 

Đề tài làm rõ những vấn đề lý luận về hoạt động 

chứng thực như (khái niệm; vai trò của hoạt động 

chứng thực) và phân tich được các quy định của pháp 

luật có liên quan đến thẩm quyền; thủ tục; quy 

trình...Nêu được thực tiễn hoạt động chứng thực tại 

UBND phường Phú Hòa và đồng thời đề xuất kiến 

nghị. 

225 Đại học 

Cải cách thủ tục hành chính ở chính 

quyền địa phương cấp xã - Thực tiễn 

tại xã Phú Chánh 

Đoàn Minh 

Long 

Trần Thị Thanh 

Hằng 

Đề tài làm rõ những vấn đề lý luận về cải cách thủ tục 

hành chính như (khái niệm; vai trò cải cải cách thủ tục 

hành chính)  gắn liền với thực tiễn địa bàn Xã Phú 

Chánh. Nêu lên được những bất cập, hạn chế trong thủ 

tục cải cách hành chính ở chính quyền xã Phú Chánh; 

đồng thời kiến nghị một số giải pháo nhằm nâng cao 

chất lượng cải cách thủ tục hành chính trong thời gian 

tới. 

226 Đại học Phiên tòa sơ thẩm Vụ án dân sự 
Lê Nguyễn Khải 

Hoàn 

Trần Thị Thanh 

Hằng 

Đề tài trình bày những vấn đề lý luận, quy định của 

pháp luật về phiên tòa dân sự sơ thẩm. nêu thực tiễn và 

nói được những hạn chế vướng mắc cũng như nguyên 

nhân. Đồng thời kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng 

của phiên tòa sơ thẩm vụ án dân sự trong thời gian tới. 

227 Đại học 

Vấn nạn tham nhũng ở VN hiện nay - 

Thực trạng và giải pháp phòng chống 

tham nhũng 

Nguyễn Thanh 

Nam 

Trần Thị Thanh 

Hằng 

Đề tài làm rõ được những vấn đề lý luận của vấn nạn 

tham những; trình và và nêu lên được hiện trạng của 

vấn nạn tham nhũng ở Việt Nam. Đề xuất kiến nghị 

hoàn thiện pháp luật cũng như các giải pháp khác để 

nâng cao hiệu quả của công cuộc phòng chống tham 

nhũng. 
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228 Đại học 
Biện pháp tạm giam trong luật TTHS - 

Lý luận và thực tiễn 

Nguyễn Thị Kim 

Quyên 

Trần Thị Thanh 

Hằng 

Đề tài phân tích được những vấn đề lý luận về Biện 

pháp tạm giam (khái niệm; mục đích...); phân tích 

được quy định của pháp luật tố tụng hình sự về biện 

pháp tạm giam (đối tượng áp dụng; điều kiện áp dụng; 

thủ tục áp dụng; thẩm quyền áp dụng); Nêu được thực 

tiễn, phân tích được hạn chế, rút ra được nguyên nhân; 

trên cơ sở đó kiến nghị về mặt pháp luật và các giải 

pháp khác nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao 

được hiệu quả của việc áp dụng biện pháp tạm giam. 

229 Đại học 

Cơ cấu tổ chức, quản lý công ty TNHH 

một thành viên 

theo luật DN 2014 

Đặng Trung Tín 
Trần Thị Thanh 

Hằng 

Đề tải giải quyết những vấn đề lý luận; quy định của 

pháp luật về cơ cấu tổ chức, quản lý của công ty 

TNHH. đưa ra thực tiễn và đồng thời phân tích hạn 

chế, vướng mắc trong quy định của pháp luật; đưa ra 

kiến nghị hoàn thiện. 

230 Đại học 

Trả hồ sơ điều tra bổ sung trong giai 

đoạn xét xử VAHS - Thực tiễn tại 

TAND thị xã Tân Uyên 

Đào Võ Tòng 
Trần Thị Thanh 

Hằng 

Đề tài làm rõ những vấn đề lý luận về trả hồ sơ điều 

tra bổ sung (khái niệm; ý nghĩa của việc trả hồ sơ điều 

tra bổ sung); phân tích được quy định của pháp luật tố 

tụng hình sự về trả hồ sơ điều tra bổ sung trong giai 

đoạn xét xử VAHS. Kết hợp với thực tiễn trả 

HSĐTBS trong thời gian qua, trên cơ sở đó nêu được 

hạn chế, vướng mắc, nguyên nhân cảu những hạn chế 

và kiến nghị hoàn thiện pháp luật về trả hồ sơ điều tra 

bổ sung. 

231 Đại học 

Đăng ký kết hôn và thực tiễn đăng ký 

kết hôn tại Ủy ban nhân dân phường 

Tân Định, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình 

Dương. 

Đào Thị Thúy 

An 
Trương Thế Minh Đăng ký kết hôn 

232 Đại học 

Pháp luật về hợp đồng tín dụng ngân 

hàng - Thực tiễn tại Ngân hàng 

Thương mại cổ phần Thương Tín 

(Sacombank) Chi nhánh Thủ Dầu Một 

Nguyễn Ngọc 

Quế Anh 
Trương Thế Minh Thực hiện hợp đồng tín dụng 
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233 Đại học 

Pháp luật về thành lập và tổ chức công 

ty TNHH MTV chủ sở hữu nhà nước - 

Thực tiễn tại Công ty TNHH MTV cà 

phê 715C. 

Nguyễn Thành 

Công 
Trương Thế Minh 

Thành lập và tổ chức quản lý công ty TNHH MTV 

nhà nước 

234 Đại học 

Quyền của lao động nữ theo pháp luật 

Việt Nam - Thực tiễn trên địa bàn tỉnh 

Bình Dương. 

Nguyễn Thị Mỹ 

Duyên 
Trương Thế Minh Quyền của lao động nữ trên địa bàn tỉnh Bình Dương 

235 Đại học 

Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử 

dụng đất vô hiệu do không tuân thủ 

quy định về hình thức. 

Cao Văn Đạt Trương Thế Minh Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất vô hiệu 

236 Đại học 

Hợp đồng bảo hiểm tài sản đối với nhà 

tư nhân - Thực tiễn tại Bảo hiểm Bưu 

điện Bình Dương 

Lưu Thị Thu Hà Trương Thế Minh Hợp đồng bảo hiểm tài sản đối với nhà tư nhân 

237 Đại học 

Giải quyết tranh chấp thừa kế theo 

pháp luật -Thực tiễn tại Tòa án nhân 

dân tỉnh Bình Dương 

Lâm Phước Tài Trương Thế Minh 
Giải quyết tranh chấp thừa kế theo pháp luật tại TAND 

cấp tỉnh 

238 Đại học 
Quản lý và đăng ký hộ tịch - Thực tiễn 

tại Phòng Tư pháp huyện Bàu Bàng. 

Nguyễn Thị 

Ngọc Tài 
Trương Thế Minh Quản lý và đăng ký hộ tịch cấp huyện 

239 Đại học 

Trình tự, thủ tục thi hành án của cơ 

quan thi hành án dân sự - Thực tiễn tại 

Chi cục Thi hành án dân sự huyện 

Năm Căn 

Nguyễn Bích 

Tuyền 
Trương Thế Minh Thi hành án dân sự cấp huyện 

240 Đại học 

Khởi tố vụ án hình sự theo yêu cầu của 

bị hại - Thực tiễn áp dụng tại huyện Đạ 

Tẻh. 

Đoàn Thị Thanh Trương Thế Minh Khởi tố vụ án cấp huyện 

241 Đại học 

Thực hành quyền công tố trong giai 

đoạn điều tra tội giết người - Thực tiễn 

tại tỉnh Bình Phước 

Đỗ Thị Thanh 

Thảo 
Trương Thế Minh Thực hành quyền công tố cấp tỉnh 

242 Đại học 

Chia tài sản khi ly hôn và thực tiễn xét 

xử tại Tòa án nhân dân tỉnh Bình 

Phước. 

Nguyễn Thị 

Thoa 
Trương Thế Minh Chia tài sản khi ly hôn và thực tiễn xét xử cấp tỉnh 
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243 Đại học 

Pháp luật về thành lập mới doanh 

nghiệp - Thực tiễn tại Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Bình Dương. 

Nguyễn Thị Yến Trương Thế Minh Thành lập doanh nghiệp 

244 Đại học 
Biện pháp tạm giam trong tố tụng hình 

sự Việt Nam - Lý luận và thực tiễn. 
Trịnh Thị Linh Trương Thế Minh Biện pháp tạm giam 

245 Đại học 
Tranh tụng tại phiên tòa hình sự theo 

pháp luật tố tụng hình sự hiện hành 

Nguyễn Thị Thu 

Vân 

Trương Thị 

Thanh Trúc 

Đề tài đã làm rõ được một số vấn đề lý luận và thực 

trạng về tranh tụng tại phiên tòa hình sự. Đồng thời, 

tác giả đã nêu được một số hạn chế, bất cập, từ đó đề 

xuất một số giải pháp, kiến nghị hoàn thiện pháp luật 

cho vấn đề nghiên cứu. 

246 Đại học 

Quản lý hộ tịch theo pháp luật hiện 

hành - Từ thực tiễn huyện Bắc Tân 

Uyên, tỉnh bình Dương 

Lý Như Hảo 
Trương Thị 

Thanh Trúc 

Đề tài đã làm rõ được một số vấn đề lý luận và thực 

trạng về quản lý hộ tịch. Đồng thời, tác giả đã nêu 

được một số hạn chế, bất cập, từ đó đề xuất một số 

giải pháp, kiến nghị hoàn thiện pháp luật cho vấn đề 

nghiên cứu. 

247 Đại học 
Thủ tục xử phạt vi phạm hành chính 

theo pháp luật Việt Nam hiện hành 

Hồ Thị Thanh 

Hương 

Trương Thị 

Thanh Trúc 

Đề tài đã làm rõ được một số vấn đề lý luận và thực 

trạng về thủ tục xử phạt vi phạm hành chính. Đồng 

thời, tác giả đã nêu được một số hạn chế, bất cập, từ 

đó đề xuất một số giải pháp, kiến nghị hoàn thiện pháp 

luật cho vấn đề nghiên cứu. 

248 Đại học 

Pháp luật Việt Nam về hợp đồng cung 

ứng dịch vụ trong hoạt động thương 

mại 

Phạm Thị Như 

Khánh 

Trương Thị 

Thanh Trúc 

Đề tài đã làm rõ được một số vấn đề lý luận và thực 

trạng về hợp đồng cung ứng dịch vụ trong hoạt động 

thương mại. Đồng thời, tác giả đã nêu được một số 

hạn chế, bất cập, từ đó đề xuất một số giải pháp, kiến 

nghị hoàn thiện pháp luật cho vấn đề nghiên cứu. 

249 Đại học 
Biện pháp ngăn chặn bắt người theo 

pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam 
Ngô Thị Linh 

Trương Thị 

Thanh Trúc 

Đề tài đã làm rõ được một số vấn đề lý luận và thực 

trạng về biện pháp ngăn chặn bắt người . Đồng thời, 

tác giả đã nêu được một số hạn chế, bất cập, từ đó đề 

xuất một số giải pháp, kiến nghị hoàn thiện pháp luật 

cho vấn đề nghiên cứu. 



STT 

Trình 

độ đào 

tạo 

Tên đề tài 
Họ và tên người 

thực hiện 

Họ và tên người 

hướng dẫn 
Nội dung tóm tắt 

250 Đại học 

Phạm tội do vượt quá giới hạn phòng 

vệ chính đáng theo pháp luật hình sự 

hiện hành 

Đặng Thiên 

Phúc 

Trương Thị 

Thanh Trúc 

Đề tài đã làm rõ được một số vấn đề lý luận và thực 

trạng về phạm tội do vượt quá giới hạn phòng vệ chính 

đáng. Đồng thời, tác giả đã nêu được một số hạn chế, 

bất cập, từ đó đề xuất một số giải pháp, kiến nghị hoàn 

thiện pháp luật cho vấn đề nghiên cứu. 

251 Đại học Ly hôn theo pháp luật hiện hành. 
Nguyễn Đăng 

Quyền 

Trương Thị 

Thanh Trúc 

Đề tài đã làm rõ được một số vấn đề lý luận và thực 

trạng về ly hôn. Đồng thời, tác giả đã nêu được một số 

hạn chế, bất cập, từ đó đề xuất một số giải pháp, kiến 

nghị hoàn thiện pháp luật cho vấn đề nghiên cứu. 

252 Đại học Pháp luật thương mại về khuyến mại 
Lê Thị Huệ 

Trưng 

Trương Thị 

Thanh Trúc 

Đề tài đã làm rõ được một số vấn đề lý luận và thực 

trạng về về khuyến mại. Đồng thời, tác giả đã nêu 

được một số hạn chế, bất cập, từ đó đề xuất một số 

giải pháp, kiến nghị hoàn thiện pháp luật cho vấn đề 

nghiên cứu. 

253 Đại học 

Ly hôn theo pháp luật hiện hành - Từ 

thực tiễn tại thị xã Bến Cát, tỉnh Bình 

Dương 

Ngô Hiệp Ý 
Trương Thị 

Thanh Trúc 

Đề tài đã làm rõ được một số vấn đề lý luận và thực 

trạng về ly hôn. Đồng thời, tác giả đã nêu được một số 

hạn chế, bất cập từ thực tiễn tại thị xã Bến Cát, tỉnh 

Bình Dương, từ đó đề xuất một số giải pháp, kiến nghị 

hoàn thiện pháp luật cho vấn đề nghiên cứu. 

254 Đại học 

Thực trạng tiếp công dân trong việc 

giải quyết khiếu nại, tố cáo theo pháp 

luật hiện hành 

H' Tanh Kbuôr 
Trương Thị 

Thanh Trúc 

Đề tài đã làm rõ được một số vấn đề lý luận và thực 

trạng về thực trạng tiếp công dân trong việc giải quyết 

khiếu nại, tố cáo. Đồng thời, tác giả đã nêu được một 

số hạn chế, bất cập, từ đó đề xuất một số giải pháp, 

kiến nghị hoàn thiện pháp luật cho vấn đề nghiên cứu. 

255 Đại học 
Giai đoạn xét xử sơ thẩm vụ án dân sự 

theo pháp luật tố tụng dân sự hiện hành 

Hiên Minh 

Thống 

Trương Thị 

Thanh Trúc 

Đề tài đã làm rõ được một số vấn đề lý luận và thực 

trạng về giai đoạn xét xử sơ thẩm vụ án dân sự. Đồng 

thời, tác giả đã nêu được một số hạn chế, bất cập, từ 

đó đề xuất một số giải pháp, kiến nghị hoàn thiện pháp 

luật cho vấn đề nghiên cứu. 



STT 

Trình 

độ đào 

tạo 

Tên đề tài 
Họ và tên người 

thực hiện 

Họ và tên người 

hướng dẫn 
Nội dung tóm tắt 

256 Đại học 

Pháp luật về chia tài sản chung của vợ 

khồng khi ly hôn - Những vấn đề lý 

luận và thực tiễn 

Hà Ngọc Dưỡng 
Ung Thị Ngọc 

Nhung 

Đề tài đã làm rõ được một số vấn đề lý luận và thực 

tiễn về chia tài sản của vợ chồng khi ly hôn, đồng thời 

tác giả đã nêu được một số hạn chế, đề xuất giải pháp 

cho vấn đề nghiên cứu. 

257 Đại học 

Giao dịch dân sự vô hiệu và hậu quả 

pháp lý của  

giao dịch dân sự vô hiệu – Một số vấn 

đề lý luận và thực tiễn 

Trần Văn Thuận 
Ung Thị Ngọc 

Nhung 

Đề tài đã làm rõ được một số vấn đề lý luận và thực 

tiễn về giao dịch dân sự vô hiệu và hậu quả pháp lý 

của giao dịch dân sự vô hiệu đồng thời tác giả đã nêu 

được một số hạn chế, đề xuất giải pháp cho vấn đề 

nghiên cứu. 

258 Đại học 

Chế định kết hôn trong Luật Hôn nhân 

và Gia đình -  

Vấn đề lý luận và thực tiễn 

Võ Thị Như Hảo 
Ung Thị Ngọc 

Nhung 

Đề tài đã làm rõ được một số vấn đề lý luận và thực 

tiễn về Chế định kết hôn trong Luật Hôn nhân và Gia 

đình đồng thời tác giả đã nêu được một số hạn chế, đề 

xuất giải pháp cho vấn đề nghiên cứu. 

259 Đại học 
Pháp luật về lao động chưa thành niên 

ở Việt Nam 
Ngô Anh Kiệt 

Ung Thị Ngọc 

Nhung 

Đề tài đã làm rõ được một số vấn đề lý luận và thực 

tiễn về lao động chưa thành niên đồng thời tác giả đã 

nêu được một số hạn chế, đề xuất giải pháp cho vấn đề 

nghiên cứu. 

260 Đại học 
Pháp luật về đăng ký hộ tịch - Vấn đề 

lý luận và thực tiễn 
Ngô Anh Luật 

Ung Thị Ngọc 

Nhung 

Đề tài đã làm rõ được một số vấn đề lý luận và thực 

tiễn về đăng ký hộ tịch, đồng thời tác giả đã nêu được 

một số hạn chế, đề xuất giải pháp cho vấn đề nghiên 

cứu. 

261 Đại học 
Kết hôn trái pháp luật - Thực trạng và 

giải pháp 

Thanh Thị Kim 

Thoa 

Ung Thị Ngọc 

Nhung 

Đề tài đã làm rõ được một số vấn đề lý luận và thực 

tiễn về kết hôn trái pháp luật, đồng thời tác giả đã nêu 

được một số hạn chế, đề xuất giải pháp cho vấn đề 

nghiên cứu. 

262 Đại học 

Thủ tục rút gọn trong Tố tụng hình sự 

Việt Nam - Những vấn đề lý luận và 

thực tiễn 

Nguyễn Thị Mỹ 

Thuyền 

Ung Thị Ngọc 

Nhung 

Đề tài đã làm rõ được một số vấn đề lý luận và thực 

tiễn về Thủ tục rút gọn trong Tố tụng hình sự Việt 

Nam, đồng thời tác giả đã nêu được một số hạn chế, đề 

xuất giải pháp cho vấn đề nghiên cứu. 



STT 

Trình 

độ đào 

tạo 

Tên đề tài 
Họ và tên người 

thực hiện 

Họ và tên người 

hướng dẫn 
Nội dung tóm tắt 

263 Đại học 

Pháp luật về thực hiện và chấm dứt 

hợp đồng lao động - Những vấn đề lý 

luận và thực tiễn 

Thái Thị Thu 

Thương 

Ung Thị Ngọc 

Nhung 

Đề tài đã làm rõ được một số vấn đề lý luận và thực 

tiễn về thực hiện và chấm dứt hợp đồng lao động, 

đồng thời tác giả đã nêu được một số hạn chế, đề xuất 

giải pháp cho vấn đề nghiên cứu. 

264 Đại học 

Pháp luật về đơn phương chấm dứt 

hợp đồng lao động - Những vấn đề lý 

luận và thực tiễn 

Phan Thị Thuỳ 

Trang 

Ung Thị Ngọc 

Nhung 

Đề tài đã làm rõ được một số vấn đề lý luận và thực 

tiễn về đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, đồng 

thời tác giả đã nêu được một số hạn chế, đề xuất giải 

pháp cho vấn đề nghiên cứu. 

265 Đại học 

Khởi tố vụ án hình sự theo yêu cầu của 

người bị hại trong Tố tụng hình sự Việt 

Nam từ thực tiễn tại Thành phố Thủ 

Dầu Một 

Huỳnh Thị Trúc 
Ung Thị Ngọc 

Nhung 

Đề tài đã làm rõ được một số vấn đề lý luận và thực 

tiễn về Khởi tố vụ án hình sự theo yêu cầu của người 

bị hại trong Tố tụng hình sự Việt Nam, đồng thời tác 

giả đã nêu được một số hạn chế, đề xuất giải pháp cho 

vấn đề nghiên cứu. 

266 Đại học 
Bồi thường thiệt hại do vi phạm quyền 

lợi người tiêu dùng 

Dương Đại 

Nghĩa 

Ung Thị Ngọc 

Nhung 

Đề tài đã làm rõ được một số vấn đề lý luận và thực 

tiễn về Bồi thường thiệt hại do vi phạm quyền lợi 

người tiêu dùng, đồng thời tác giả đã nêu được một số 

hạn chế, đề xuất giải pháp cho vấn đề nghiên cứu. 

267 Đại học 

Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng 

quyền sử dụng đất_Lý luận, thực trạng 

và kiến nghị 

Huỳnh Tuấn Đạt Võ Trung Hậu 

Làm rõ nội dung về hợp đồng chuyển nhượng quyền 

sử dụng đất và xác định các loại tranh chấp hợp đồng 

quyền sử dụng đất. Qua khảo sát về thực trạng tranh 

chấp hợp đồng quyền sử dụng đất đã có một số kiến 

nghị phù hợp 

268 Đại học 
Tranh chấp quyền sử dụng đất - Lý 

luận, thực trạng và kiến nghị 

Đỗ Dương 

Hoàng Huy 
Võ Trung Hậu 

Làm rõ nội dung về tranh chấp quyền sử dụng đất. 

Tiến hành khảo sát về thực trạng tranh chấp quyền sử 

dụng đất và nêu một số kiến nghị phù hợp 

269 Đại học 
Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao 

động - Thực trạng và kiến nghị 

Trần Thị Thanh 

Hương 
Võ Trung Hậu 

Làm rõ lý luận về đơn phương chấm dứt hợp đồng lao 

động và nêu một số kiến nghị  

270 Đại học 
Hợp đồng mua bán hàng hóa - Lý luận, 

thực trạng và kiến nghị 
Thái Trung Kiên Võ Trung Hậu 

Báo cáo đã làm rõ chủ thể, đối tượng, nội dung của 

hợp đồng mua bán hàng hóa từ đó có kiến nghị phù 



STT 

Trình 

độ đào 

tạo 

Tên đề tài 
Họ và tên người 

thực hiện 

Họ và tên người 

hướng dẫn 
Nội dung tóm tắt 

hợp  

271 Đại học 
Chia tài sản chung khi ly hôn - Lý 

luận, thực trạng và kiến nghị 

Nguyễn Tấn 

Khang 
Võ Trung Hậu 

Báo cáo đã làm rõ vấn đề lý luận về chia tài sản khi ly 

hôn và nêu kiến nghị phù hợp  

272 Đại học 
Thừa kế theo pháp luật - Lý luận, thực 

trạng, kiến nghị 

Võ Hiếu 

Khương 
Võ Trung Hậu 

Báo cáo làm rõ lý luận về thừa kế theo pháp luật và đề 

xuất một số kiến nghị  

273 Đại học 
Thực trạng pháp luật về tội không tố 

giác tội phạm và kiến nghị 

Trần Thị Thùy 

Linh 
Võ Trung Hậu 

Báo cáo làm rõ yếu tố chủ quan, khách quan, chủ thể, 

khách thể của tội không tố giác tội phạm và đề xuất 

một số kiến nghị  

274 Đại học Hoàn thiện pháp luật về thừa kế thế vị 
Cao Thị Thu 

Mai 
Võ Trung Hậu 

Báo cáo làm rõ lý luận về thừa kế theo thế vị và đề 

xuất một số kiến nghị  

275 Đại học 
Thừa kế theo pháp luật - Lý luận, thực 

trạng, kiến nghị 
Trần Nhật Nam Võ Trung Hậu 

Báo cáo làm rõ được hàng thừa kế, hạn chế của quy 

định pháp luật về thừa kế theo pháp luật và kiến nghị 

276 Đại học 
Hoàn thiện pháp luật về bảo vệ cổ 

đông thiểu số 
Đặng Hạnh Tiên Võ Trung Hậu 

Báo cáo đã làm rõ lý luận về cổ đông thiểu số và kiến  

nghị hoàn thiện pháp luật 

277 Đại học 
Pháp luật về nghĩa vụ của người quản 

lý công ty và một số kiến nghị 

Trịnh Quang 

Nhật 
Võ Trung Hậu 

Báo cáo làm rõ lý luận về nghĩa vụ của người quản lý 

công ty và đề xuất một số kiến nghị  

278 Đại học 
Hoàn thiện pháp luật về tội dâm ô với 

trẻ em 

Nguyễn Thị 

Tâm 
Võ Trung Hậu 

Nêu được một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật về tội 

dâm ô với trẻ em  

279 Đại học 
Hoàn thiện pháp luật về miễn trách 

nhiệm hình sự 

Trần Thị Hoài 

Thương 
Võ Trung Hậu Đã làm rõ lý luận về miễn trách nhiệm hình sự 

 


