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Họ và tên CBHD

Tên ĐA/CĐ

Mục tiêu nghiên
cứu

1

TS Nguyễn Thị Yến
ĐT: 0335603504

Pháp luật Việt
Nam về điều kiện
đầu tư kinh doanh
trong lĩnh vực
dịch vụ pháp lý.

Làm rõ các vấn đề
pháp lý về điều kiện
đầu tư kinh doanh
và thực trạng hiện
nay. Từ đó đưa ra
đề xuất giải pháp để
góp phần hoàn
thiện pháp luật.
Làm rõ các quy
định của pháp luật
Việt Nam về điều
kiện kinh doanh
trong lĩnh vực dịch
vụ pháp lý

2

ThS Nguyễn Thị Lan
ĐT: 0839963636

Pháp luật Việt
Nam về lao động
bán thời gian.
Thực trạng ở
thành phố Nha
Trang và giải
pháp khắc phục.

Mục tiêu nghiên
cứu là làm rõ các
vấn đề pháp lý về
lao động bán thời
gian. Đánh giá thực
trạng việc thực hiện
pháp luật về lao
động bán thời gian
tại thành phố Nha
Tran hiện nay.

Số lượng sinh viên
Địa điểm
thực hiện (tên sv
thực hiện
thực hiện)
1. Quy định của Đoàn Minh Quốc
Việt Nam
Pháp luật Việt
Nam về điều kiện
đầu tư kinh doanh
2. Thực trạng hiện
nay, đề xuất giải
pháp
3. Quy định của
pháp luật Việt
Nam về điều kiện
đầu tư kinh doanh
trong lĩnh vực dịch
vụ pháp lý
Nội dung chính

1. Những vấn đề lý Nguyễn Thị Bích
luận pháp luật về Thuận
lao động bán thời
gian.
2. Pháp luật Việt
Nam về lao động
bán thời gian.
2. Thực trạng thực
hiện pháp luật về
lao động bán thời
gian tại thành phố

Thành phố
Nha Trang

Hỗ trợ kinh
phí thực hiện
(không điền)

Ghi
chú

3

ThS Nguyễn Huyền
Cát Anh
Đt: 0778077235

Thực trạng thực
hiện pháp luật
bảo vệ lao động
chưa thành niên
tại thành phố Đà
Nẵng.

4

ThS Nguyễn Thị Hà
Trang
ĐT: 0935606 267

Bảo vệ quyền lợi
của người lao
động nữ trong

Qua đó đề xuất giải
pháp để góp phần
hoàn thiện pháp
luật, cũng như nâng
cao hiệu quả khi áp
dụng các quy định
vào thực tiễn.
Mục đích nghiên
cứu: Mục tiêu của
bài viết nhằm làm
rõ các vấn đề lý
luận về pháp luật
bảo vệ người lao
động chưa thành
niên, phân tích,
đánh giá thực trạng
thực hiện pháp luật
bảo vệ lao động
chưa thành niên tại
thành phố Đà Nẵng
để từ đó, đưa ra đề
xuất các kiến nghị
nhằm hoàn thiện và
nâng cao hiệu quả
pháp luật về bảo vệ
lao động chưa
thành niên tại thành
phố Đà Nẵng

Nha Trang hiện
nay.
3. Một số kiến nghị
góp phần hoàn
thiện pháp luật về
lao động bán thời
gian
1. Cơ sở lý luận về Lê Phạm Nhật
lao động chưa Quỳnh
thành niên và pháp
luật bảo vệ lao
động chưa thành
niên
2. Thực trạng thực
hiện pháp luật bảo
vệ lao động chưa
thành niên tại
thành phố Đà Nẵng
3. Một số kiến nghị
hoàn thiện pháp
luật và nâng cao
hiệu quả pháp luật
về bảo vệ lao động
chưa thành niên tại
thành phố Đà Nẵng

1. Cơ sở lý luận về Huỳnh Kim Thư
Mục đích nghiên bảo vệ quyền lợi
cứu: Nhằm làm của người lao động
sáng tỏ các vấn đề

Thành phố
Đà Nẵng

Việt Nam

5

ThS Lê Hoàng Phương
Thủy
ĐT: 0937709957

pháp luật lao
động Việt Nam.

lý luận và thực tiễn
các vấn đề pháp lý
liên quan đến bảo
vệ quyền lợi của
người lao động nữ
trong pháp luật lao
động Việt Nam. Từ
đó đề xuất kiến
nghị hoàn thiện
pháp luật và nâng
cao hiệu quả thực
thi.

Cấm phân biệt
đối xử theo pháp
luật lao động Việt
Nam.

Nghiên cứu các quy
định pháp luật về
cấm phân biệt đối
xử trong lao động
và thực tiễn thực
hiện. Từ đó đưa ra
kiến nghị hoàn
thiện pháp luật và
nâng cao hiệu quả
thực thi.

nữ trong pháp luật
lao động.
2. Thực trạng pháp
luật về bảo vệ
quyền lợi của
người lao động nữ
ở Việt Nam và thực
tiễn áp dụng.
3. Kiến nghị hoàn
thiện pháp luật và
nâng cao hiệu quả
thực thi pháp luật
về bảo vệ quyền lợi
của người lao động
nữ.
1. Cơ sở lý luận về Bùi Nhật Quỳnh
cấm phân biệt đối
xử trong pháp luật
lao động.
2. Thực trạng các
quy định cấm phân
biệt đối xử của
pháp luật lao động
Việt Nam.
3. Hoàn thiện pháp
luật và nâng cao
hiệu quả thực thi
các quy định cấm
phân biệt đối xử
của pháp luật lao
động Việt Nam.

Việt Nam

6

PGS- TS Nguyễn Thị
Vân Anh
ĐT: 0904038112

Trách nhiệm bồi
thường thiệt hại
do hàng hóa có
khuyết tật gây ra
cho người tiêu
dung theo pháp
luật Việt Nam

Mục đích của việc
nghiên cứu đề tài là
làm rõ một số vấn
đề lý luận về trách
nhiệm BTTH do
hàng hóa có khuyết
tật gây ra cho NTD;
nội dung các quy
định của pháp luật
Việt Nam hiện hành
về trách nhiệm
BTTH do hàng hóa
có khuyết tật gây ra
cho NTD và việc
thực tiễn giải quyết
việc BTTH do hàng
hóa có khuyết tật
gây ra cho NTD.
Qua đó, phát hiện
những hạn chế, bất
cập trong các quy
định của pháp luật
Việt Nam hiện hành
về trách nhiệm
BTTHdo hàng hóa
có khuyết tật gây ra
cho NTD, từ đó tìm
ra nguyên nhân và
giải pháp khắc phục
để góp phần nâng
cao trách nhiệm của

Nội dung chính
bao gồm:
1. Những vấn đề
lý luận pháp luật về
trách nhiệm bồi
thường thiệt hại do
hàng hóa có khuyết
tật gây ra cho
người tiêu dung
theo pháp luật Việt
Nam
2. Các quy định
pháp luật hiện
hành về trách
nhiệm bồi thường
thiệt hại do hàng
hóa có khuyết tật
gây ra cho người
tiêu dung theo
pháp luật Việt
Nam
3. Thực tiễn giải
quyết bồi thường
thiệt hại và phương
hướng hoàn thiện
pháp luật về trách
nhiệm bồi thường
thiệt hại do hàng
hóa có khuyết tật

Nguyễn Tấn Thành

Tỉnh
Khánh
Hòa

các cá nhân tổ chức
đối
với
BVQLNTD, thúc
đẩy nền kinh tế sản
xuất hàng hóa phát
triển lành mạnh, ổn
định và bền vững.
7

ThS Trần Thị Mai
ĐT: 0335603504

Pháp luật về bồi
thường khi Nhà
nước thu hồi đất
và thực tiễn thi
hành tại huyện
Diên Khánh, tỉnh
Khánh Hòa.

8

PGS-TS Nguyễn
Quang Tuyến ĐHLHN
ĐT: 0913231544

Pháp luật về
chuyển đổi mục
đích sử dụng đất
nông nghiệp và
thực tiễn thực
hiện tại thị xã
Ninh Hòa, tỉnh
Khánh Hòa.

Mục tiêu nghiên
cứu nhằm làm sáng
tỏ một vấn để lý
luận và pháp luật về
bồi thường Nhà
nước thu hồi đất
cũng như thực tiễn
áp dụng tại huyện
Diên Khánh, tỉnh
Khánh Hòa. Từ đó,
kiến nghị các giải
pháp nhằm hoàn
thiện nâng cao hiệu
quả thực thi.
Giúp làm rõ, nắm
bắt các nội dung về
chuyển đổi mục
đích sử dụng đất
nông nghiệp. Nêu
lên thực tiễn sai
phạm trong công
tác chuyển đổi cũng

gây ra cho người
tiêu dung theo
pháp luật Việt
Nam

1. Những vấn để lý Phan Huỳnh Tuyên
luận pháp luật về
bồi thường Nhà
nước thu hồi đất.
2. Thực tiễn áp
dụng pháp luật về
bồi thường khi Nhà
nước thu hồi đất tại
huyện
Diên
Khánh, tỉnh Khánh
Hòa.
3. Kiến nghị hoàn
thiện, cao hiệu quả
áp dụng pháp luật
về bồi thường khi
Nhà thu hồi đất.
1. Lý luận pháp Nguyễn Thị Kim
luật về chuyển đổi Hiểu
mục đích sử dụng
đất nông nghiệp.
2. Thực tiễn thực
hiện chuyển đổi
mục đích sử dụng
đất nông nghiệp tại

Huyện
Diên
Khánh,
tỉnh
Khánh
Hòa

Thị xã
Ninh Hòa,
tỉnh
Khánh
Hòa

9

ThS Lê Hoàng Phương
Thủy
ĐT: 0937709957

Bảo vệ người sử
dụng lao động
theo pháp luật lao
động Việt Nam.

như những bất cập,
lạm dụng chuyển
đổi mục đích sử
dụng gây loạn giá
đất. Từ đó đề xuất
một số biện pháp
nhằm khắc phục
tình trạng trên, góp
phần nâng cao hiệu
quả trong công tác.
Qua đó, giúp người
dân nắm bắt được
các thông tin, kiến
thức cần thiết tránh
làm hao hụt quỹ đất
nông nghiệp của địa
phương.
Mục đích nghiên
cứu nhằm tổng
quan một số vấn đề
lý luận về pháp luật
bảo vệ người sử
dụng lao động, tập
trung phân tích thực
trạng pháp luật về
bảo vệ người sử
dụng lao động,
đánh giá những
điểm bất cập của
pháp luật hiện hành
và đề xuất một số
giải pháp về pháp

thị xã Ninh Hòa,
tỉnh Khánh Hòa.
3. Đề xuất một số
biện pháp nhằm
khắc phục thực
trạng.

1.Cơ sở lý luận về Phạm Thị Ngọc
pháp luật bảo vệ Tuyền
người sử dụng lao
động.
2.Thực trạng pháp
luật lao động Việt
Nam về bảo vệ
người sử dụng lao
động.
3. Định hướng và
giải pháp hoàn
thiện và nâng cao
hiệu quả thực thi
pháp luật bảo vệ

Việt Nam

10

TS Bùi Giang Hưng
ĐT: 0914467849

luật bảo vệ người
sử dụng lao động ở
Việt Nam phù hợp
với sự phát triển
của thị trường lao
động.
- Đánh giá pháp
luật hiện hành về
bồi thường giá trị
quyền sử dụng đất
khi Nhà nước thu
hồi, trong đó làm rõ
những ưu điểm,
nhược điểm của
pháp luật về bồi
thường giá trị
quyền sử dụng đất.

Thực hiện pháp
luật về bồi thường
giá trị quyền sử
dụng đất khi nhà
nước thu hồi đất,
thực trạng và giải
pháp nâng cao
hiệu quả hoạt
động thực hiện
pháp luật về bồi
thường giá trị
quyền sử dụng đất
tại tỉnh Khánh -Đánh giá thực
Hoà.
trạng về việc thực
hiện bồi thường,
trong đó đánh giá
ưu điểm, nhược
điểm và những
nguyên nhân của
việc thực hiện pháp
luật về bồi thường
giá trị quyền sử
dụng đất tại tỉnh
Khánh Hòa.

người sử dụng lao
động.

1. Cơ sở pháp lý về Đào Phương Thảo
thực hiện pháp luật
bồi thường giá trị
quyền sử dụng đất
khi Nhà nước thu
hồi đất.
2. Thực trạng thực
hiện pháp luật về
bồi thường giá trị
quyền sử dụng đất
khi Nhà nước thu
hồi đất tại tỉnh
Khánh Hòa.
3. Phương hướng
và giải pháp nhằm
nâng cao hiệu quả
hoạt động thực
hiện pháp luật về
bồi thường giá trị
quyền sử dụng đất
khi Nhà nước thu
hồi tại tỉnh Khánh
Hòa.

Tỉnh
Khánh
Hòa

11

TS Nguyễn Văn Tuyến
-ĐHLHN
ĐT: 0989914242

Pháp luật về thu
NSNN từ thuế
nội địa và thực
tiễn thực hiện
trên địa bàn tỉnh
Khánh Hòa

12

ThS Nguyễn Thị Hà
Trang
ĐT: 0935606267

Pháp luật về mua
bán và sáp nhập
doanh nghiệp tại
Việt Nam

- Phương hướng và
giải pháp nhằm
nâng cao hiệu quả
hoạt động thực hiện
pháp luật về bồi
thường giá trị
quyền sử dụng đất
của các cơ quan nhà
nước có thẩm
quyền tại tỉnh
Khánh Hòa.
Nghiên cứu các quy
định pháp luật về
thu ngân sách nhà
nước từ thuế nội
địa. Thực tiễn thực
hiện pháp luật về
thu ngân sách nhà
nước từ thuế nội địa
trên địa bàn tỉnh
Khánh Hòa và đề
xuất một số kiến
nghị.

Mục đích của việc
nghiên cứu đề tài là
làm sáng tỏ các vấn
đề lý luận và thực
tiễn các vấn đề

1. Pháp luật về thu Võ Thị Mỹ Thơm
ngân sách nhà
nước từ thuế nội
địa.
2. Thực tiễn thực
hiện pháp luật về
thu ngân sách nhà
nước từ thuế nội
địa trên địa bàn
tỉnh Khánh Hòa.
3. Một số kiến nghị
thực hiện pháp luật
về thu ngân sách
nhà nước từ thuế
nội địa trên địa bàn
tỉnh Khánh Hòa
1. Cơ sở lý luận về Võ Thị Thu Ngân
hoạt động mua bán
và sáp nhập doanh
nghiệp và pháp
luật về mua bán và

Tỉnh
Khánh
Hòa

Việt Nam
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ThS Nguyễn Sơn Bách
Đt: 0935929229

Các vấn đề pháp
lý về bảo hộ nhãn
hiệu và tên
thương mại

14

ThS Nguyễn Sơn Bách
Đt: 0935929229

Lý luận, thực
trạng và hướng
hoàn thiện pháp
pháp luật về cạnh

pháp lý liên quan
đến hoạt động mua
bán và sáp nhập
doanh nghiệp. Từ
đó kiến nghị một số
giải pháp hoàn
thiện và nâng cao
hiệu quả thực thi.

sáp nhập doanh
nghiệp.
2. Thực trạng pháp
luật mua bán và
sáp nhập doanh
nghiệp và thực tiễn
áp dụng.
3. Kiến nghị hoàn
thiện pháp luật
mua bán và sáp
nhập doanh nghiệp
tại Việt Nam.

Mục đích nghiên
cứu: Làm rõ một số
vấn đề lý luận về
bảo hộ nhãn hiệu và
tên thương mại; làm
rõ thực trạng quy
định của pháp luật
Việt Nam về bảo hộ
nhãn hiệu và tên
thương mại; kiến
nghị một số giải
pháp nhằm hoàn
thiện pháp luật về
bảo hộ nhãn hiệu và
tên thương mại.
Mục đích nghiên
cứu của luận văn là
làm rõ những vấn
đề lý luận và thực

I. Lý luận về bảo Lê Thị Mận
hộ nhãn hiệu và tên
thương mại
II. Quy định của
pháp luật về bảo hộ
nhãn hiệu và tên
thương mại
III. Một số giải
pháp nhằm hoàn
thiện pháp luật về
bảo hộ nhãn hiệu
và tên thương mại

Việt Nam

I. Một số vấn đề lý Võ Thị Linh Chi
luận về cạnh tranh
và pháp luật về
cạnh tranh

Việt Nam

tranh không lành
mạnh

15

PGS- TS Nguyễn Thị
Vân Anh
ĐT: 0904038112

Hành vi lôi kéo
khách hàng bất
chính trong Luật
Cạnh tranh năm
2018

tiễn của pháp luật
cạnh tranh không
lành mạnh trong
hoạt động thương
mại Việt Nam,
nhằm đưa ra một số
ý kiến, giải pháp
góp phần hoàn
thiện pháp luật về
cạnh tranh không
lành mạnh trong
hoạt động thương
mại phù hợp với
điều kiện phát triển
của Việt Nam.

II. Pháp luật chống
cạnh tranh không
lành mạnh, quy
định và thực tiễn
áp dụng.
III. Một số giải
pháp hoàn thiện
pháp luật về hành
vi cạnh tranh
không lành mạnh.

I. Lý luận chung về Bùi Thị Ý Nhi
Nghiên cứu, làm rõ cạnh tranh, cạnh
hành vi lôi kéo tranh không lành
mạnh
khách hàng bất II. Một số vấn đề lý
chính trong Luật luận về hành vi lôi
kéo khách hàng bất
Cạnh tranh Việt chính.
Nam. Tìm các giải III. Phân tích các
hành vi lôi kéo
pháp hạn chế các khách hàng bất
hành vi lôi kéo chính trong Luật
Cạnh tranh năm
khách hàng bất 2018.
IV. Thực trạng và
chính hiện nay.
hậu quả pháp lý
hành vi lôi kéo

Việt Nam
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PGS-TS Nguyễn
Quang Tuyến ĐHLHN
ĐT: 0913231544

Pháp luật về quy
hoạch sử dụng đất
và thực tiễn thực
hiện
tại
tỉnh
Khánh Hòa
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PGS-TS Nguyễn
Quang Tuyến ĐHLHN
ĐT: 0913231544

Pháp luật về đăng
ký đất đai và thực
tiễn thực hiện tại
tỉnh Khánh Hoà

Nghiên cứu một số
nội dung lý luận và
các quy định pháp
luật về quy hoạch
sử dụng đất đai.
Đánh giá thực trạng
về việc quy hoạch
đất đai những năm
vừa qua tại tỉnh
Khánh Hoà và đưa
ra những giải pháp
góp phần hoàn
thiện các quy định
pháp luật về quy
hoạch sử dụng đất
Mục tiêu nguyên
cứu làm rõ những
vấn đề lý luận về
đăng ký quyền sử
dụng đất. Hiểu rõ
hơn về việc đăng ký
quyền sử dụng đất.
Đề xuất các giải
pháp để hoàn thiện

khách hàng bất
chính hiện nay.
V. Nêu biện pháp
và phương hướng
giải quyết hạn chế
các hành vi lôi kéo
khách hàng bất
chính.
1. - Một số vấn đề Đặng Thanh Bình
lý luận và pháp luật
về quy hoạch sử
dụng đất.
2. Thực trạng thực
hiện pháp luật về
quy hoạch sử dụng
đất tại Tỉnh Khánh
Hòa
3. Giải pháp hoàn
thiện pháp luật về
quy hoạch sử dụng
dụng đất
1.Những vấn đề lý Trần Quốc Cường
luận về đăng ký.
quyền sử dụng đất
2.Thực trạng đăng
ký quyền sử dụng
đất.
3.Quan điểm và
giải pháp hoàn
thiện đăng ký

Tỉnh
Khánh
Hòa

Khánh
Hòa
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ThS Nguyễn Huyền
Cát Anh
Đt: 0778077235

Thực trạng xâm
phạm quyền tác
giả trong lĩnh vực
điện ảnh tại Việt
Nam
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TS Lê Việt Phương
ĐT: 0989635123

Pháp luật về công
chứng hợp đồng
và thực tiễn áp
dụng
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ThS Nguyễn Huyền
Cát Anh
Đt: 0778077235

Thực trạng thực
hiện pháp luật về
hoạt động thương

pháp luật về đăng
ký quyền sử dụng
đất.
Mục tiêu: Trên cơ
sở nghiên cứu các
quy định của pháp
luật về bảo hộ
quyền tác giả. Đánh
giá thực trạng xâm
phạm quyền tác giả
trong lĩnh vực điện
ảnh ở Việt Nam, từ
đó đề xuất các giải
pháp để việc thực
hiện pháp luật về
bảo hộ quyền tác
giả được tốt hơn.
Nghiên cứu những
vấn đề pháp lí về
công chứng hợp
đồng. Thực tiễn áp
dụng pháp luật về
công chứng hợp
đồng và giải pháp
khắc phục các bất
cập về công chứng
hợp đồng

quyền sử dụng đất
theo pháp luật.
Chương 1: Cơ sở lý Lê Thảo My
luận và pháp lý về
quyền tác giả
Chương 2: Thực
trạng xâm phạm
quyền tác giả trong
lĩnh vực điện ảnh
tại Việt Nam
Chương 3: Đề xuất
giải pháp nâng cao
hiệu quả bảo hộ
quyền tác giả tại
Việt Nam trong
lĩnh vực điện ảnh
1.Pháp luật về Huỳnh Võ Hạ Vy
công chứng hợp
đồng
2. Thực trạng công
chứng hợp đồng ở
Việt Nam hiện nay
3. Giải pháp khắc
phục các hạn chế
Trương Thục Yến

Nghiên cứu các vấn - Những vấn đề lý
đề lý luận về luận về thương mại
thương mại điện tử. điện tử và pháp luật
Tìm hiểu và đánh

Việt Nam

Việt Nam

tỉnh
Khánh
Hòa

mại điện tử tại
tỉnh Khánh Hòa
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ThS Nguyễn Thị Lan
ĐT: 0839963636

Pháp luật Việt
Nam về giá đất.
Thực trạng tại
tỉnh Khánh Hòa
và phương hướng
hoàn thiện.

giá thực trạng thực
hiện pháp luật về
hoạt động thương
mại điện tử tại
Khánh Hòa trong
xu hướng hội nhập
quốc tế ở nước ta.
Từ đó đề xuất giải
pháp nhằm hoàn
thiện và nâng cao
hiệu quả thực hiện
pháp luật về hoạt
động thương mại
điện tử tại tỉnh
Khánh Hòa nói
riêng và hoạt động
thương mại điện tử
Việt Nam nói
chung.

về thương mại điện
tử
- Thực trạng thực
hiện pháp luật về
hoạt động thương
mại điện tử tại tỉnh
Khánh Hòa.
- Đề xuất giải pháp
nhằm hoàn thiện
và nâng cao hiệu
quả trong việc thực
hiện pháp luật
thương mại điện tử
tại tỉnh Khánh
Hòa.

1. Lý luận chung Nguyễn Thị Ngọc
Mục tiêu nghiên về giá đất.
Thành
cứu:
2. Pháp luật Việt
Nam về định giá
- Nghiên cứu các
đất.
nội dung lý luận về
2. Đánh giá thực
giá đất và các quy
trạng định giá đất
định của pháp luật
hiện nay tại tỉnh
Việt Nam về giá đất
Khánh Hòa.
hiện nay

Tỉnh
Khánh
Hòa

- Đánh giá thực
trạng định giá đất
trong những năm
gần đây tại tỉnh
Khánh Hòa.

3. Một số giải pháp
góp phần hoàn
thiện các quy định
pháp luật về định
giá đất.

- Từ đó đề xuất một
số giải pháp góp
phần khắc phục sự
bất cập về khung
giá đất của Nhà
nước nói chung và
tỉnh Khánh Hòa nói
riêng; khắc phục sự
chênh lệch giữa giá
đất nhà nước quy
định và giá đất thị
trường.
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PGS- TS Nguyễn Thị
Vân Anh
ĐT: 0904038112

Hành vi lạm dụng
vị trí thống lĩnh
thị trường theo
Luật Cạnh tranh
2018.

Làm sáng tỏ những
vấn đề lý luận của
pháp luật về hành vi
lạm dụng vị trí
thống
lĩnh
thị
trường, thực trạng
việc áp dụng pháp
luật về hành vi lạm
dụng vị trí thống
lĩnh thị trường của
doanh nghiệp, từ đó

1. Một số vấn đề lý Nguyễn Hoàng
luận pháp luật về Hòa Tú
hành vi lạm dụng
vị trí thống lĩnh thị
trường gây thiệt
hại cho đối thủ
cạnh tranh.
2. Thực trạng áp
dụng pháp luật về
hành vi lạm dụng
vị trí thống lĩnh thị

Việt Nam
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TS Phạm Phương Thảo
- ĐHLHN
Đt: 0979980117

Thực trạng quy
định pháp luật
chống cạnh tranh
không lành mạnh
ở Việt Nam
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TS Bùi Giang Hưng
ĐT: 0914467849

Những vấn đề
pháp lý về công
ty TNHH, thực
trạng và giải pháp
nhằm nâng cao
hiệu quả hoạt
động của công ty

đưa ra những giải
pháp hoàn thiện
pháp luật để nâng
cao hiệu quả áp
dụng pháp luật về
hành vi lạm dụng vị
trí thống lĩnh thị
trường
Khái quát một số
vấn đề về hành vi
cạnh tranh không
lành mạnh và pháp
luật chống cạnh
tranh không lành
mạnh; làm rõ quy
định của pháp luật
về hành vi cạnh
tranh không lành
mạnh; đưa ra một
số giải pháp hoàn
thiện pháp luật về
cạnh tranh không
lành mạnh tại Việt
Nam.
1/ Làm rõ những
vấn đề pháp lý về
thành lập hoạt động
và chấm dứt hoạt
động theo pháp luật
hiện hành đối với
công ty TNHH.
Trong đó làm rõ

trường gây thiệt
hại cho đối thủ
cạnh tranh.
3. Giải pháp hoàn
thiện pháp luật về
hành vi lạm dụng
vị trí thống lĩnh thị
trường.
1. Khái quát nội Lê Thị Hoàng
dung về cạnh tranh Uyên
không lành mạnh
và pháp luật chống
cạnh tranh không
lành mạnh
2. Thực trạng về
cạnh tranh không
lành mạnh
3. Một số kiến nghị
nhằm hoàn thiện
pháp luật chống
cạnh tranh không
lành mạnh tại Việt
Nam
1. Cơ sở pháp lý về Võ Nguyễn Thanh
công ty TNHH ở Vân
nước ta hiện nay.
2.Thực trạng thành
lập hoạt động và
chấm dứt hoạt
động của công ty

Việt Nam

Tỉnh
Khánh
Hòa

TNHH tại tỉnh
Khánh Hoà

những ưu điểm,
nhược điểm và
nguyên nhân của
những ưu điểm,
nhược điểm đó đối
với việc thành lập
hoạt động và chấm
dứt hoạt động của
công ty TNHH.
2/ Làm rõ thực
trạng về thành lập
hoạt động và chấm
dứt hoạt động theo
pháp luật hiện hành
đối với công ty
TNHH trên địa bàn
tỉnh Khánh Hòa.
Trong đó tác giả
làm rõ những ưu
điểm, nhược điểm
và nguyên nhân của
việc thành lập hoạt
động và chấm dứt
hoạt động của công
ty TNHH trên địa
bàn tỉnh Khánh
Hòa.
3/ Tác giả đề xuất
những
phương
hướng và giải pháp

TNHH theo pháp
luật hiện hành tại
tỉnh Khánh Hòa.
3. Phương hướng
và giải pháp nhằm
nâng cao hiệu quả
hoạt động của công
ty TNHH tại tỉnh
Khánh Hoà.

mang tính khả thi
để nâng cao hiệu
quả của việc thành
lập hoạt động và
chấm dứt hoạt động
đối với công ty
TNHH trên địa bàn
tỉnh Khánh Hòa.
25

TS Lê Việt Phương
ĐT: 0989635123

Nghiên cứu các vấn
Pháp luật về sở
đề lý luận và pháp
hữu đất đai ở Việt lý về sở hữu đất đai
ở Việt Nam.
Nam hiện nay
Đánh giá các ưu và
nhược điểm của chế
độ sở hữu đất đai ở
Việt Nam và đề
xuất các giải pháp
hoàn thiện.

1. Cơ sở lý luận
của chế độ sở hữu
toàn dân về đất đai
2. Chế định sở hữu
đất đai của Việt
Nam qua các thời
kỳ
3. Ưu và nhược
điểm của chế độ sở
hữu đất đai ở Việt
Nam hiện nay
4. Kiến nghị một
số giải pháp hoàn
thiện chế độ sở hữu
đất đai ở Việt Nam

Lê Bá Trí

Việt Nam
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ThS Lê Hoàng Phương
Thủy
ĐT: 0937709957
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ThS Lê Hoàng Phương
Thủy
ĐT: 0937709957

Kỷ luật sa thải
theo pháp luật lao
động Việt Nam.

Pháp luật về đơn
phương chấm dứt
hợp đồng lao
động

Nhằm làm sáng tỏ
những vấn đề lý
luận và thực tiễn áp
dụng pháp luật về
kỷ luật sa thải lao
động. Từ đó đề xuất
một số giải pháp
nhằm hoàn thiện
pháp luật và nâng
cao hiệu quả áp
dụng pháp luật về
kỷ luật sa thải
người lao động ở
Việt Nam.
Làm sáng tỏ một số
vấn đề lý luận và
thực tiễn của PL về
đơn phương chấm
dứt HĐLĐ nhằm
đáp ứng yêu cầu
của thực tiễn khách
quan trọng điều
kiện kinh tế thị
trường và xu hướng
hội nhập của nước
ta hiện nay. Qua đó,
nâng cao hiệu quả
điều chỉnh của PL
lao động Việt Nam
về đơn phương
chấm dứt HĐLĐ

1. Cơ sở lý luận
pháp luật về kỷ luật
sa thải người lao
động
2. Thực trạng pháp
luật về kỷ luật sa
thải người lao động
và thực tiễn áp
dụng
3. Định hướng và
giải pháp hoàn
thiện pháp luật về
kỷ luật sa thải
người lao động ở
Việt Nam
1. Cơ sở lý luận về
đơn phương CD
HĐLĐ và pháp
luật đơn phương
chấm dứt hợp đồng
lao động
2. Thực trạng PL
lao động VN về
đơn phương CD
HĐLĐ
3.Hoàn thiện pháp
luật về đơn phương
CD HĐLĐ ở Việt
Nam

Nguyễn Kim
Hoàng Uyên

Việt Nam

Nguyễn Lê Ngọc
Trâm

Cả nước
Việt Nam
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TS Nguyễn Thị Yến
ĐT: 0904545270

Quy chế pháp lý
về tổ chức quản
lý công ty cổ
phần

Nghiên cứu những
vấn đề lý luận và
các quy định của
pháp luật về quản lý
nội bộ trong công ty
cổ phần và thực tiễn
thực hiện các quy
định pháp luật này
tại Việt Nam để từ
đó phân tích đánh
giá, tổng hợp nhắm
tìm ra các giải pháp
hoàn thiện pháp
luật

1. Những vấn đề lý Bùi Đức Huy
luận về quản lý nội
bộ trong công ty cổ
phần
2. Thực trạng pháp
luật và thực tiễn áp
dụng các quy định
về quản lý nội bộ
trong công ty cổ
phần
3. Định hướng, giải
pháp hoàn thiện
pháp luật và nâng
cao hiệu quả thực
hiện về quản lý nội
bộ trong công ty cổ
phần

Việt Nam
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ThS Trần Thị Mai
ĐT: 0335603504

Xử lý vi phạm
hành chính trong
lĩnh vực đất đai
và thực tiễn thi
hành tại thành
phố Cam Ranhtỉnh Khánh Hòa

Mục tiêu nghiên
cứu nhằm làm sáng
tỏ một số vấn đề lý
luận và pháp luật về
xử lý vi phạm hành
chính trong lĩnh
vực đất đai cũng
như thực tiễn áp
dụng tại thành phố
Cam Ranh, tỉnh
Khánh Hòa; từ đó
kiến nghị các giải
pháp nhằm hoàn
thiện và nâng cao
hiệu quả thực thi.

1. Những vấn đề lý Nguyễn Thị Thu
luận và pháp luật Hằng
về xử lý vi phạm
hành chính trong
lĩnh vực đất đai.
2. Thực tiễn áp
dụng pháp luật về
xử lý vi phạm hành
chính trong lĩnh
vực đất đai tại
thành phố Cam
Ranh, tỉnh Khánh
Hòa.
3. Kiến nghị hoàn
thiện, nâng cao
hiệu quả áp dụng
pháp luật về việc
xử lý vi phạm hành
chính trong lĩnh
vực đất đai.

Thành phố
Cam Ranh

