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PHỤ LỤC 
DANH MỤC HƯỚNG NGHIÊN CỨU, ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 

VÀ GIẢNG VIÊN CÓ THỂ HƯỚNG DẪN NGHIÊN CỨU SINH 
(Dành cho người dự tuyển nghiên cứu sinh đợt 1 năm 2020) 

 

SỐ TT TÊN ĐỀ TÀI, HƯỚNG NGHIÊN CỨU 
GIẢNG VIÊN CÓ THỂ 
HƯỚNG DẪN NCS 

I NGÀNH LÝ LUẬN VÀ LỊCH SỬ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT 

1.  Tổ chức thực hiện và kiểm soát quyền lực nhà nước (tổ chức 
thực hiện và kiểm soát quyền lực nhà nước nói chung; tổ chức 
thực hiện quyền lực nhà nước ở địa phương; tổ chức thực hiện 
và kiểm soát quyền lực nhà nước trong lịch sử Việt Nam…) 

1. GS.TS Lê Minh Tâm 
2. GS.TS Nguyễn Minh 
Đoan 
3. GS.TS Trần Ngọc 
Đường 
4. PGS.TS Nguyễn Thị 
Hồi 
5. PGS.TS Chu Hồng 
Thanh 
6. PGS.TS Lê Minh 
Thông 
7. PTS.TS Lê Văn Long 
8. TS. Nguyễn Quốc 
Hoàn 
9. TS. Dương Thanh 
Mai 
 

2.  Nhà nước, pháp luật Việt Nam trước năm 1945 - giá trị và bài 
học kinh nghiệm 

3.  Nguồn của pháp luật (nguồn của pháp luật nói chung; nguồn của 
pháp luật Việt Nam) 

4.  Tổ chức thực hiện pháp luật, theo dõi thi hành pháp luật 

5.  Xây dựng pháp luật 

6.  Kiểm tra, giám sát, theo dõi thi hành pháp luật 

7.  Lối sống theo pháp luật 

8.  Mối quan hệ giữa đức trị và pháp trị 

9.  Mối quan hệ giữa nhà nước và tổ chức xã hội 

10.  Văn hóa pháp lý (theo đối tượng: doanh nhân, thẩm phán, luật 
sư…; theo lĩnh vực: giao thông, môi trường, vệ sinh an toàn thực 
phẩm, tố tụng…) 

11.  Nhà nước, pháp luật và vấn đề đảm bảo quyền con người, dân 
chủ, bình đẳng, công bằng, tiến bộ xã hội 

12.  Truyền thống văn hoá chính trị của Việt Nam qua các thời kỳ 
lịch sử 

13.  Chế định pháp luật của Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử 

14.  Các vấn đề khác mà người học quan tâm 

II NGÀNH LUẬT HIẾN PHÁP VÀ LUẬT HÀNH CHÍNH 

1.  
Phát triển và sử dụng án lệ trong Nhà nước pháp quyền XHCN 
Việt Nam 

1. PGS.TS Tô Văn Hoà 
2. GS.TS Nguyễn Đăng 

Dung 
3. GS.TS Trần Ngọc Đường 
4. GS.TS Thái Vĩnh Thắng 
5. PGS.TS Vũ Hồng Anh 
6. PGS.TS Bùi Xuân Đức 
7. PGS.TS Vũ Công Giao 
8. PGS.TS Tường Duy Kiên 
9. PGS.TS Phan Trung Lý 
10. TS. Trần Thái Dương 
11. TS. Hoàng Thị Ngân 

2.  
Lý luận và thực tiễn về các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của 
toà án 

3.  
Nhiệm vụ bảo vệ công lý của toà án và yêu cầu đặt ra đối với 
thực tiễn hoạt động của toà án nhân dân 

4.  Các vấn đề lý luận về quyền cơ bản hiến định 

5.  
Lý luận và thực tiễn về bảo đảm, bảo vệ quyền cơ bản của công 
dân 

6.  
Cơ chế kiểm soát quyền lực đối với các cơ quan hành chính nhà 
nước 

7.  Cơ chế kiểm soát quyền lực đối với các cơ quan toà án 
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8.  
Vấn đề phân định giữa phân quyền, phân cấp và uỷ quyền trong 
tổ chức chính quyền địa phương theo Luật tổ chức Chính quyền 
địa phương năm 2015 

12.  TS. Trần Nho Thìn 
13.  TS. Đặng Minh Tuấn 
14.  PGS.TS Nguyễn Văn 

Quang 
15.  GS.TS Phạm Hồng Thái 
16.  PGS.TS Vũ Thư 
17.  PGS.TS Bùi Thị Đào 
18.  TS. Trần Thị Hiền 
19.  TS. Hoàng Quốc Hồng 
20.  TS. Trần Minh Hương 
21. TS. Hoàng Thị Ngân 
22. TS. Phạm Hồng Quang 
23. TS. Nguyễn Thị Kim 

Thoa 
24. TS. Nguyễn Thị Thuỷ 
25. TS. Phạm Quý Tỵ 
26. TS. Nguyễn Ngọc Bích 
27. TS. Nguyễn Mạnh Hùng 
28. TS. Phan Thị Lan Hương 
29. TS. Trần Kim Liễu 
 
 

9.  Nhà nước kiến tạo phát triển 

10.  Nguyên tắc pháp quyền, chế độ pháp quyền 

11.  Lý thuyết quản trị quốc gia tốt 

12.  
Vấn đề tự quản địa phương trong các giai đoạn lịch sử của Việt 
Nam 

13.  Lý luận về tự quản địa phương và thực tiễn của Việt Nam 

14.  Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt 

15.  
Tổ chức bộ máy nhà nước và các hệ thống cơ quan nhà nước 
trong các giai đoạn lịch sử của Việt Nam 

16.  
Chức năng của Viện kiểm sát nhân dân theo Hiến pháp năm 
2013 

17.  
Vai trò của Chính phủ trong việc tôn trọng, bảo vệ và thúc đẩy 
các quyền con người ở Việt Nam 

18.  
Xây dựng và hoàn thiện pháp luật về thủ tục hành chính đáp ứng 
yêu cầu của nền kinh tế trường và hội nhập quốc tế 

19.  

Hợp đồng hành chính và những vấn đề pháp lý đặt ra đối với 
Việt Nam trong bối cảnh xây dựng và hoàn thiện pháp luât hành 
chính đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế trường và hội nhập quốc 
tế 

20.  
Pháp luật hành chính và vấn đề đảm bảo quyền tiếp cận thông tin 
của cá nhân, tổ chức trong quản lý hành chính nhà nước 

21.  
Bảo đảm thi hành các quyết định giải quyết khiếu nại trong quản 
lý hành chính nhà nước 

22.  Các nguyên tắc của hoạt động thanh tra 

23.  
Pháp luật về quản lý nhà nước trong một số lĩnh vực đang được 
quan tâm hiện nay như: giáo dục, môi trường, vệ sinh an toàn 
thực phẩm, khám chữa bệnh 

24.  
Các nghiên cứu so sánh pháp luật về thủ tục hành chính, ban 
hành quyết định hành chính, áp dụng các biện pháp cưỡng chế 
hành chính và tố tụng hành chính 

25.  

Pháp luật hành chính và vấn đề  thành lập các tổ chức xã hội, 
quản lý tổ chức và hoạt động của các tổ chức xã hội,  bảo đảm 
hiệu quả tham gia của các tổ chức xã hội trong quản lý hành 
chính nhà nước 

26.  
Những vấn đề pháp lý về tổ chức và hoạt động của cơ quan 
thanh tra chuyên ngành 

27.  
Pháp luật về tổ chức, hoạt động, tuyển dụng và quản lý viên 
chức của các đơn vị sự nghiệp công lập 

28.  Thẩm quyền toà án nhân dân trong xét xử vụ án hành chính 

29.  Pháp luật về tổ chức nền hành chính trong xu thế toàn cầu hoá 

30.  
Thể chế hành chính trong nền kinh tế thị trường định hướng 
XHCN 
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31.  Lý luận về pháp luật hành chính hiện đại 

32.  Cấp phép hành chính  

33.  Tổ chức và hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập 

34.  Tự quản, tự trị ở làng xã Việt Nam 

III NGÀNH LUẬT DÂN SỰ VÀ TỐ TỤNG DÂN SỰ 

A Luật tố tụng dân sự 

1.  
Nguyên tắc quyền tự định đoạt của đương sự trong tố tụng dân 
sự 

1.  PGS.TS Trần Anh Tuấn 
2. PGS.TS Bùi Thị Huyền 
3. PGS.TS Nguyễn Thị Thu 
Hà 
4. TS. Trần Phương Thảo 
5. TS. Nguyễn Công Bình 
6. TS. Hoàng Ngọc Thỉnh 
7. PGS.TS Phan Hữu Thư 
8.TS. Nguyễn Triều Dương 
9. PGS.TS Nguyễn Minh 
Hằng 
10. TS. Lê Thị Hà 
11. TS. Đinh Trung Tụng 
12. TS. Nguyễn Quang Thái 
13. TS. Nguyễn Hải An 
14. TS. Nguyễn Văn Cường 
 

2.  Nguyên tắc bảo đảm chế độ xét xử sơ thẩm và phúc thẩm 

3.  
Nguyên tắc kiểm sát việc tuân theo pháp luật trọng tố tụng dân 
sự 

4.  
Thẩm quyền giải quyết của tòa án đối với các tranh chấp, yêu 
cầu dân sự 

5.  
Thẩm quyền giải quyết của tòa án đối với các tranh chấp, yêu 
cầu hôn nhân và gia đình 

6.  
Thẩm quyền giải quyết của tòa án đối với các tranh chấp, yêu 
cầu kinh doanh, thương mại 

7.  
Thẩm quyền giải quyết của tòa án đối với các tranh chấp, yêu 
cầu lao động 

8.  
Thẩm quyền theo cấp và lãnh thổ của Tòa án trong tố tụng dân 
sự 

9.  Người đại diện của đượng sự trong tố tụng dân sự 

10.  Hoạt động thu thập chứng cứ trong tố tụng dân sự 

11.  Bảo đảm tranh tụng trong tố tụng dân sự 

12.  
Bảo đảm quyền bình đẳng trước tòa án của đương sự trong tố 
tụng dân sự 

13.  Bảo đảm quyền con người của đương sự trong tố tụng dân sự 

14.  Phạm vi giải quyết vụ việc dân sự của tòa án 

15.  Tái thẩm trong tố tụng dân sự 

16.  Bảo đảm quyền và lợi ích của đương sự trong thi hành án dân sự 

17.  
Mối quan hệ phối hợp giữa các cá nhân, cơ quan, tổ chức trong 
thi hành án dân sự 

18.  Xác minh trong thi hành án dân sự 

19.  Cưỡng chế nghĩa vụ trả tiền trong thi hành án dân sự 

20.  Cưỡng chế trả nhà 

B Luật dân sự  

1.  Quyền đối với hình ảnh của cá nhân 1. PGS.TS Phùng Trung Tập 
2. PGS.TS Phạm Văn Tuyết 
3. PGS.TS Vũ thị Hồng Yến 
4. PGS.TS Đinh Văn Thanh 
5. PGS.TS Hà Thị Mai Hiên 
6. PGS.TS Trần Thị Huệ 

2.  Quyền riêng tư và bí mật đời tư của cá nhân 

3.  Các phương thức bảo vệ quyền nhân thân của cá nhân 

4.  
Chuyển đổi giới tính và hậu quả pháp lý cần phải giải quyết sau 
khi chuyển đổi giới tính 

5.  Quyền bề mặt và vấn đề thực hiện quyền bề mặt 
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6.  Bảo vệ người thứ ba ngay tình khi giao dịch vô hiệu 7. PGS.TS Bùi Đăng Hiếu 
8. PGS.TS Phan Hữu Thư 
9. TS. Nguyễn Minh Tuấn 
10. TS. VươngThanh Thúy 
11. TS. Nguyễn Văn Cường 
12. TS. Nguyễn Minh Oanh 
13. TS. Nguyễn Thanh Tú 
14. TS. Lê Đình Nghị 
15. TS. Nguyễn Hải An 

7.  Chiếm hữu và phương thức bảo vệ chiếm hữu 

8.  Thời hiệu hưởng quyền dân sự 

9.  Nghĩa vụ liên đới trong trách nhiệm bồi thường thiệt hại 

10.  Thế chấp tài sản gắn liền với đất 

11.  Cầm giữ tài sản 

12.  Hợp đồng mua bán nhà thương mại 

13.  Hợp đồng thuê khoán tài sản 

14.  Di sản dùng vào thờ cúng 

15.  Phương thức xác định di sản thừa kế 

16.  Bồi thường thiệt hại do cây cối gây ra 

C Luật hôn nhân và gia đình  

1.  Chế độ tài sản theo luật định theo pháp luật Hôn nhân và gia 
đình Việt Nam  

1. PGS.TS Nguyễn Văn Cừ 
2. PGS.TS Nguyễn Thị Lan 
3. PGS.TS Ngô Thị Hường 
4. TS. Nguyễn Phương Lan 
5. TS. Bùi Minh Hồng 
6. TS. Bùi Thị Mừng 

2.  Xác định nghĩa vụ về tài sản của vợ chồng theo pháp luật Việt 
Nam 

3.  Xác định cha, mẹ, con trong trường hợp sinh con bằng kỹ thuật 
hỗ trợ sinh sản theo pháp luật Việt Nam 

D Luật sở hữu trí tuệ 1. PGS.TS Vũ Thị Hải Yến 
2. PGS.TS Vũ Thị Hồng Yến 
3. PGS.TS Trần Văn Hải 
4. TS. Vương Thanh Thúy 
5. TS. Kiều Thị Thanh 
6. TS. Nguyễn Như Quỳnh 
7. TS. Trần Lê Hồng 

1.  Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với hàng hoá nông sản của Việt 
Nam trên thị trường quốc tế 

2.  Những thách thức và giải pháp cho pháp luật Sở hữu trí tuệ Việt 
Nam khi gia nhập CPTTP 

3.  Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ trong môi trường thương mại điện 
tử 

4.  Quyền tác giả đối với các chương trình phát sóng trong môi 
trường internet 

IV NGÀNH LUẬT HÌNH SỰ VÀ TỐ TỤNG HÌNH SỰ, TỘI PHẠM HỌC VÀ PHÒNG 
NGỪA TỘI PHẠM 

A Luật Hình sự  

1.  Trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại 1. GS.TS. Nguyễn Ngọc Hoà 
(Luật hình sự, Tội phạm học) 
2. GS.TS. Lê Thị Sơn (Luật 
hình sự, Tội phạm học) 
3. PGS.TS. Dương Tuyết 
Miên (Luật hình sự, Tội 
phạm học) 
4. PGS.TS. Trương Quang 
Vinh (Luật hình sự, Tội phạm 
học) 
5. GS.TS. Đỗ Ngọc Quang 
(Luật hình sự, TTHS, TPH) 
6. PGS.TS. Nguyễn Tất Viễn 
(Luật hình sự, TTHS, TPH) 

2.  Nguyên tắc xử lý đối với người dưới 18 tuổi phạm tội bằng các 
biện pháp giám sát, giáo dục áp dụng trong trường hợp được 
miễn trách nhiệm hình sự 

3.  Nhóm tội phạm mới bổ sung trong BLHS năm 2015 liên quan 
đến bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp  

4.  Nhóm tội phạm trong lĩnh vực công nghệ thông tin và mạng viễn 
thông 

5.  Nhóm tội phạm về môi trường trong BLHS năm 2015 

6.  Trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại 

7.  Nguyên tắc xử lý đối với người dưới 18 tuổi phạm tội bằng các 
biện pháp giám sát, giáo dục áp dụng trong trường hợp được 
miễn trách nhiệm hình sự 

8.  Nhóm tội phạm mới bổ sung trong BLHS năm 2015 liên quan 
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đến bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp  7. PGS.TS. Cao Thị Oanh 
 (Luật hình sự, Tội phạm học) 
8. PGS.TS. Nguyễn Văn 
Hương  (Luật hình sự, Tội 
phạm học) 
9. TS. Lê Đăng Doanh  (Luật 
hình sự, Tội phạm học) 
10. TS. Hoàng Văn Hùng 
(Luật hình sự, Tội phạm học) 
11. TS. Nguyễn Tuyết Mai 
(Luật hình sự, Tội phạm học) 
12. TS. Đào Lệ Thu (Luật 
hình sự, Tội phạm học) 
 

9.  Nhóm tội phạm trong lĩnh vực công nghệ thông tin và mạng viễn 
thông 

10.  Nhóm tội phạm về môi trường trong BLHS năm 2015 

B Tội phạm học và phòng ngừa tội phạm 

1.  Phòng ngừa các tội phạm có sử dụng công nghệ cao ở Việt Nam 

2.  Phòng ngừa các tội xâm phạm tình dục ở Việt Nam 

3.  Phòng ngừa các tội xâm phạm sở hữu có mục đích chiếm đoạt ở 
Việt Nam 

4.  Phòng ngừa các tội phạm tính mạng con người ở Việt Nam 

5.  Phòng ngừa nhóm tội phạm về hối lộ ở Việt Nam  

6.  Phòng ngừa nhóm tội phạm xâm hại tình dục trẻ em ở Việt Nam 

7.  Lí luận về kiểm soát tội phạm và xây dựng cơ chế về kiểm soát 
tội phạm ở Việt Nam 

8.  Lí luận về phòng ngừa tội phạm 

9.  Vấn đề đô thị hóa và các biện pháp giảm tội phạm tại khu vực đô 
thị ở Việt Nam 

10.  Vấn đề đô thị hóa và các biện pháp giảm tội phạm tại khu vực đô 
thị ở Việt Nam 

C Luật Tố tụng hình sự  

1.  Nguyên tắc suy đoán vô tội trong tố tụng hình sự 1.  PGS.TS. Trần Văn Độ 
2. PGS.TS. Hoàng Thị Minh 
Sơn 
3. PGS.TS. Nguyễn Văn 
Huyên 
4. PGS.TS. Đỗ Thị Phượng 
5. PGS.TS. Nguyễn Đức 
Phúc   
6.TS. Nguyễn Văn Tuân 
7. TS. Vũ Gia Lâm 
8. TS. Phan Thị Thanh Mai 
9. TS. Bùi Kiên Điện 
 

2.  Nguyên tắc bảo đảm quyền bào chữa của người bị buộc tội  

3.  Nguyên tắc bảo đảm chế độ xét xử sơ thẩm và phúc thẩm trong 
tố tụng hình sự 

4.  Nguyên tắc thực hiện chế độ xét xử có hội thẩm tham gia trong 
tố tụng hình sự 

5.  Nguyên tắc khi xét xử thẩm phán, hội thẩm độc lập và chỉ tuân 
theo pháp luật 

6.  Biện pháp ngăn chặn, biện pháp cưỡng chế trong tố tụng hình sự 
(NCS lựa chọn từng nhóm biện pháp hoặc từng biện pháp cụ thể 
để nghiên cứu) 

7.  Thẩm quyền xét xử sơ thẩm vụ án hình sự (NCS có thể lựa chọn 
nghiên cứu về Thẩm quyền xét xử của Tòa án nhân dân; thẩm 
quyền xét xử của tòa án quân sự hoặc lựa chọn nghiên cứu từng 
loại thẩm quyền cụ thể như; Thẩm quyền xét xử theo sự việc; 
thẩm quyền xét xử theo đối tượng; thẩm quyền xét xử theo lãnh 
thổ) 

8.  Các quyết định của Thẩm phán chủ tọa phiên tòa trong giai đoạn 
chuẩn bị xét xử sơ thẩm vụ án hình sự (có thể nghiên cứu về 
từng quyết định hoặc nhóm quyết định) 

9.  Thủ tục phiên tòa sơ thẩm về hình sự 

10.  Kháng cáo, kháng nghị phúc thẩm 

11.  Quyền hạn của tòa án cấp phúc thẩm đối với bản án sơ thẩm 

12.  Bảo đảm tranh tụng trong tố tụng hình sự 
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VI NGÀNH LUẬT KINH TẾ 

A Luật đất đai 

1.  
Pháp luật về quy hoạch sử dụng đất và vấn đề thực thi trong thực 
tiễn 

1. PGS.TS Phạm Hữu Nghị 
2. TS. Nguyễn Thị Hồng 
Nhung 
3. TS. Nguyễn Thị Dung 
(LĐĐ) 
4. TS. Phạm Thu Thủy 
5. TS. Vũ Quang 

2.  
Kiểm soát quyền lực Nhà nước trong lĩnh vực giao đất, cho thuê 
đất, chuyển mục đích sử dụng đất 

3.  
Kiểm soát quyền lực Nhà nước phê duyệt và sửa đổi, bổ sung 
quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 

4.  
Pháp luật về đăng ký và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 
quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất và vấn đề thực thi 
trong thực tiễn 

5.  
Pháp luật về quản lý và sử dụng đất thăm dò và khai thác khoáng 
sản  

6.  
Pháp luật về các hình thức huy động vốn trong đầu tư, kinh 
doanh bất động sản  

7.  
Pháp luật về hợp đồng mua bán bất động sản hình thành trong 
tương lại ở Việt Nam 

8.  
Pháp luật về cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất của các 
doanh nghiệp kinh doanh bất động sản  

9.  
Pháp luật về đất nông, lâm trường ở Việt Nam và vấn đề thực thi 
trong thực tế 

10.  
Pháp luật về quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân nước ngoài 
sử dụng đất thực hiện dự án đầu tư tại Việt Nam 

11.  
Pháp luật về xử lý vi phạm trong quản lý và sử dụng đất của các 
cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ 
chức chính trị, xã hội - nghề nghiệp 

12.  
Pháp luật về cho thuê đất sử dụng vào mục đích sản xuất - kinh 
doanh của tổ chức kinh tế 

13.  
Pháp luật về đảm bảo quyền sử dụng đất cho đồng bào dân tộc 
thiểu số và vấn đề thực thi  trong thực tế 

14.  
Pháp luật về quản lý và sử dụng đất nông nghiệp trồng lúa nước 
và vấn đề thực thi trong thực tế 

15.  Pháp luật về các loại hình kinh doanh bất động sản ở Việt Nam  

B Luật môi trường 

1.  
Cơ chế pháp lý bảo đảm quyền được sống trong môi trường 
trong lành của người dân 

1. PGS.TS Vũ Thu Hạnh  
2. TS. Dương Thanh An  
3. TS. Nguyễn Văn Phương 
4. PGS.TS Vũ Thị Duyên 
Thủy 
5. TS. Trần Lệ Thu   

2.  Tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích theo pháp luật Việt nam 

3.  Pháp luật về khai thác, sử dụng thủy sản bền vững 

4.  Pháp luật bảo vệ môi trường trong kinh doanh hóa chất 

5.  Pháp luật về vai trò của cộng đồng trong bảo vệ môi trường 

6.  
Pháp luật môi trường với vấn đề đáp ứng các yêu cầu của Hiệp 
định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương 
(CPTPP) 

C Luật lao động 
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1.  Hoàn thiện pháp luật người khuyết tật ở Việt Nam 1. PGS.TS Lê Thị Hoài Thu 
2. PGS.TS Đào Thị Hằng 
3. PGS.TS Nguyễn Hiền 
Phương 
4. TS. Đỗ Ngân Bình 
5. TS. Nguyễn Văn Bình 
6. TS. Lưu Bình Nhưỡng 
7. TS. Nguyễn Thị Kim Phụng 
8. TS. Nguyễn Xuân Thu 

2.  
Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp với vấn đề quyền con 
người trong lao động 

3.  
Hoàn thiện pháp luật về tổ chức công đoàn trong bối cảnh nhiều 
tổ chức đại diện người lao động 

4.  
Pháp luật về Hội đồng trọng tài lao động – Thực trạng và kiến 
nghị 

5.  Mô hình bảo hiểm xã hội đa tầng trong hệ thống an sinh xã hội  

6.  Các dịch vụ xã hội cơ bản 

D Luật tài chính ngân hàng 

1.  
Kiểm soát quyền lực nhà nước trong đầu tư công theo pháp luật 
Việt Nam 

1. PGS.TS Trần Đình Hảo 
2. PGS.TS Phạm Thị Giang Thu 
3. PGS.TS Lê Thị Thu Thuỷ 
4. PGS.TS Đinh Dũng Sỹ 
5. PGS.TS Nguyễn Thị Ánh 
Vân 
6. TS. Nguyễn Kiều Giang 
7. TS. Võ Đình Toàn 
8. TS. Vũ Văn Cương 
9. TS. Nguyễn Văn Tuyến 
10. TS. Trần Vũ Hải 
11. TS. Nguyễn Minh Hằng 
12. TS. Nguyễn Thị Lan 
Hương 

2.  
Những vấn đề lý luận và thực tiễn về hợp đồng tái bảo hiểm ở 
Việt Nam hiện nay 

3.  
Pháp luật về sở hữu chéo trong lĩnh vực ngân hàng - những vấn 
đề lý luận và thực tiễn 

4.  
Nghiên cứu so sánh giữa pháp luật điều chỉnh những khía cạnh 
tài chính của hoạt động M & A của Việt Nam và của một số 
quốc gia phát triển 

5.  
Nghiên cứu so sánh giữa các nguyên tắc quản trị doanh nghiệp 
của Việt Nam với các nguyên tắc đó của OECD hoặc của một số 
nước phát triển trên thế giới 

6.  
Nghiên cứu so sánh về quy chế pháp lý điều chỉnh thị trường 
giao dịch chứng khoán trực tuyến ở một số nước để từ đó rút ra 
bài học cho Việt Nam 

7.  
Nghiên cứu so sánh giữa các quy chế pháp lý điều chỉnh phương 
thức xử lý nợ xấu tại ngân hàng trên thị trường tài chính 

8.  
Nghiên cứu so sánh nhằm tìm kiếm giải pháp pháp lý trong xây 
dựng mô hình công ty quản lý tài sản của tổ chức tín dụng hoạt 
động hiệu quả nhất cho Việt Nam 

9.  
Pháp luật về xác định giá trị doanh nghiệp và hoạt động tái cơ 
cấu các tổ chức tín dụng ở Việt Nam 

10.  
Pháp luật điều chỉnh hệ thống kiểm tra kiểm soát nội bộ của 
ngân hàng thương mại ở Việt Nam 

E Luật thương mại  

1.  
Pháp luật về hợp đồng trong thương mại và Công ước Viên 1980 
(CISG) – Dưới góc độ so sánh 

1. GS.TS Lê Hồng Hạnh 
2. PGS.TS Vũ Thị Lan Anh 
3. PGS.TS Trần Ngọc Dũng 
5. PGS.TS Dương Đăng Huệ 
6. PGS.TS Bùi Nguyên 
Khánh 
7. GS.TS Hoàng Thế Liên 
8. PGS.TS Tăng Văn Nghĩa 
9. PGS.TS Nguyễn Như Phát 
10. PGS.TS Nguyễn Viết Tý 

2.  
Pháp luật Việt Nam về mô hình tổ chức, quản lý công ty TNHH 
hai thành viên trở lên và pháp luật của Hoa Kỳ, Cộng hòa Liên 
bang Đức và Nhật Bản – Dưới góc độ so sánh  

3.  
Pháp luật Việt Nam về giải quyết tranh chấp đầu tư – Những vấn 
đề lý luận và thực tiễn  

4.  
Cơ chế kiểm soát quyền lực trong công ty cổ phần theo pháp luật 
Việt Nam trong nền kinh tế thị trường  

5.  Pháp luật về các hình thức Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư của 
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nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam – Thực trạng và xu thế phát 
triển   

11. TS. Nguyễn Văn Cương 
12. TS. Nguyễn Am Hiểu 
13. TS. Đặng Vũ Huân 
14. PGS.TS. Nguyễn Thị 
Nhung 
15. TS. Nguyễn Quý Trọng 
16. TS. Nguyễn Thị Yến 
 
 
 
 
 
 

6.  
Pháp luật về doanh nghiệp – Dưới tác động của Hiệp định Đối 
tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) 

7.  
Pháp luật về thương mại điện tử xuyên biên giới trong cách 
mạng công nghiệp 4.0 – Thực trạng và xu thế phát triển 

8.  
Thẩm quyền giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại của 
Tòa án nhân dân – những thách thức trong điều kiện hiện nay 

9.  
Pháp luật về vận chuyển hàng hóa bằng đường bộ  – thực trạng 
và xu thế phát triển 

10.  
Pháp luật về vận chuyển hàng hóa bằng đường hàng không – 
thực trạng và xu thế phát triển  

11.  
Tự do hóa thương mại và tác động của nó tới việc hoàn thiện 
pháp luật doanh nghiệp Việt Nam  

VI NGÀNH LUẬT QUỐC TẾ 

1.  
Một số nội dung hợp tác an ninh - chính trị trong khuôn khổ 
ASEAN 

1. PGS.TS Nông Quốc Bình 
2. PGS.TS Nguyễn Thị 
Thuận 
3. PGS.TS Nguyễn Bá Bình 
4. TS. Nguyễn Hồng Bắc 
5. TS. Hoàng Ly Anh 
6. PGS.TS Nguyễn Thị Kim 
Ngân 
7. TS. Trần Minh Ngọc 
8. TS. Nguyễn Thái Mai 
9. TS. Nguyễn Toàn Thắng 
10. TS. Vũ Đức Long 
11. PGS.TS Hoàng Phước 
Hiệp 
12. PGS.TS Đoàn Năng 
13. PGS.TS Lê Mai Thanh 
14. TS. Lê Thị Anh Đào 
15. TS. Lê Minh Tiến 
 

2.  
Lý luận và thực tiễn đối với công nhận lẫn nhau trong thương 
mại dịch vụ của ASEAN. 

3.  Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực bảo vệ môi trường 

4.  Vùng nhận dạng phòng không  (ADIZ) 

5.  Hoàn thiện pháp luật Việt Nam về tố tụng dân sự quốc tế 

6.  
Hoàn thiện pháp luật Việt Nam về quan hệ dân sự có yếu tố 
nước ngoài 

7.  
Lựa chọn toà án giải quyết các vụ việc dân sự có yếu tố nước 
ngoài tại Việt Nam 

8.  
Các vấn đề pháp lý về hợp đồng thương mại điện tử quốc tế 
trong thời đại công nghệ số 4.0 

9.  
Giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế (tranh chấp thương 
mại quốc tế giữa các quốc gia; tranh chấp thương mại quốc tế 
giữa các thương nhân) 

10.  Lý luận và thực tiễn về hợp đồng mẫu trong thương mại quốc tế 

11.  
Pháp luật quốc tế và pháp luật quốc gia về kiểm soát thay đổi 
chủ sở hữu của nhà đầu tư 

12.  
Hoàn thiện pháp luật Việt Nam về quản lý ngoại thương trong 
bối cảnh thực thi các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới 

13.  
Các vấn đề pháp lý về mua sắm của Chính phủ trong thương mại 
quốc tế 

14.  
Các vấn đề của quyền sở hữu trí tuệ liên quan tới thương mại 
quốc tế (ví dụ li-xăng, nhượng quyền thương mại) 

15.  Các vấn đề về án lệ liên quan tới thương mại quốc tế 

16.  Những vấn đề lý luận và thực tiễn về các FTAs thế hệ mới 

17.  Phòng ngừa và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế 

18.  Hài hòa hóa pháp luật thương mại giữa các quốc gia 
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19.  Đề xuất khác của nghiên cứu sinh 

 TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 
CHỦ TỊCH 

 
 

(Đã ký) 
 
 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
Trần Quang Huy 

 
 
 

 


