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BÁO CÁO  

CÁC NỘI DUNG THỰC HIỆN QUY CHẾ CÔNG KHAI NĂM HỌC 2021-2022 

CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT, ĐẠI HỌC HUẾ 

Kính gửi:  

- Vụ Kế hoạch – Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

- Đại học Huế.   

 Thực hiện công văn số 4320/BGDĐT-KHTC ngày 20/9/2018 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Luật, Đại học Huế báo cáo các nội dung thực hiện 

Quy chế công khai năm học 2021-2022 theo Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT ngày 

28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo như sau: 

- Các biểu mẫu thực hiện: Biểu mẫu 17, 18, 19, 20, 21 của Thông tư 36 (xem đính 

kèm ở các trang sau). 

- Thời điểm tổng hợp số liệu: ngày 25/6/2022. 

- Hình thức công khai: Đăng lên website của Nhà trường và báo cáo Đại học Huế, 

Vụ Kế hoạch – Tài chính, Bộ GD&ĐT.  

- Nơi công khai: Website của Nhà trường theo địa chỉ: https://hul.edu.vn/cong-khai-

chat-luong-giao-duc-kt.html 

Trân trọng! 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu VT, ĐBCLGD. 

 HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

Đoàn Đức Lương 
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Biểu mẫu 17 

ĐẠI HỌC HUẾ 

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT 

THÔNG BÁO 

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của Trường Đại học Luật năm học 2021-2022 

I. Đại học chính quy (bao gồm bằng 1 CQ, bằng 2 CQ, liên thông CQ):  

Stt Nội dung 
Ngành đào tạo 

Ngành Luật Ngành Luật Kinh tế 

I 
Điều kiện đăng 

ký tuyển sinh 

Bằng 1, chính quy: Tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương 

Bằng 2, chính quy: tốt nghiệp đại học 

Liên thông, chính quy: tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng (danh 

mục ngành theo đề án tuyển sinh của Nhà trường) 

II 

Mục tiêu kiến 

thức, kỹ năng, 

thái độ, trình độ 

ngoại ngữ đạt 

được, vị trí việc 

làm sau khi tốt 

nghiệp và khả 

năng học tập, 

nâng cao trình 

độ sau khi ra 

trường 

Kiến thức: Người học có được hệ 

thống tri thức nền tảng về khoa học xã 

hội và khoa học pháp lý; Hình thành 

thế giới quan và phương pháp luận 

khoa học để luận giải các vấn đề về 

khoa học xã hội và khoa học pháp lý; 

Hình thành tư duy pháp lý khoa học để 

giải quyết những vấn đề thực tiễn. 

Kỹ năng: Đào tạo theo người học có 

các kỹ năng và kiến thức ứng tuyển 

vào các vị trí việc làm trong ngành luật 

và nghề luật; Người học có những 

phẩm chất nghề nghiệp mà các vị trí 

việc làm mong đợi. 

Trình độ ngoại ngữ: Ngoại ngữ 

không chuyên bậc 3/6. 

Vị trí việc làm:  

Nhóm 1: Có khả năng làm việc tại các 

cơ quan nhà nước, bao gồm các cơ 

quan bảo vệ pháp luật như Tòa án, 

Viện kiểm sát, Cơ quan thi hành án, 

Công an... và các cơ quan nhà nước 

khác từ trung ương xuống địa phương; 

làm việc tại các cơ quan Đảng và tổ 

chức chính trị - xã hội; 

Nhóm 2: Làm việc cho hoặc tự mình 

thành lập tổ chức cung cấp dịch vụ tư 

vấn pháp lý như luật sư, tư vấn viên 

trong các công ty, văn phòng luật, văn 

phòng công chứng trong và ngoài 

nước; chuyên viên pháp chế, tư vấn 

viên trong các công ty, doanh nghiệp 

có yêu cầu sử dụng nhân lực có 

chuyên môn cao trong lĩnh vực pháp 

luật trong hoạt động sản xuất, kinh 

doanh của công ty, doanh nghiệp; 

Nhóm 3: Giảng dạy và nghiên cứu tại 

Kiến thức: Hình thành thế giới quan 

và phương pháp luận khoa học để 

nhận diện các lý thuyết về pháp luật 

và pháp luật kinh tế. 

Hình thành tư duy pháp lý nền tảng 

có hệ thống, có cơ sở lý luận và thực 

tiễn để vận dụng giải quyết những 

vấn đề đặt ra trong lĩnh vực pháp luật, 

chuyên sâu lĩnh vực pháp luật kinh tế. 

Kỹ năng: Hình thành và vận dụng 

được những kỹ năng mềm, kỹ năng 

nghề nghiệp cơ bản trong lĩnh vực 

pháp luật và pháp luật kinh tế. 

Hình thành năng lực tự chủ, tự chịu 

trách nhiệm trong nhận thức, trong 

xây dựng và thực thi pháp luật. 

Trình độ ngoại ngữ: Ngoại ngữ 

không chuyên bậc 3/6. 

Vị trí việc làm:  

Nhóm 1: Có khả năng, cơ hội làm 

việc trong các tổ chức hành nghề luật, 

doanh nghiệp như luật sư, tư vấn viên 

trong các công ty, văn phòng luật, 

văn phòng công chứng trong và ngoài 

nước; chuyên viên pháp chế, tư vấn 

viên trong các công ty, doanh nghiệp 

có yêu cầu sử dụng nhân lực có 

chuyên môn trong lĩnh vực pháp luật 

trong hoạt động sản xuất, kinh doanh 

của doanh nghiệp; trợ lý pháp luật 

cho các chủ doanh nghiệp. 

Nhóm 2: Có khả năng làm việc tại các 

cơ quan nhà nước, bao gồm các cơ 

quan bảo vệ pháp luật như Tòa án, 

Viện kiểm sát, Cơ quan thi hành án, 

Công an... và các cơ quan nhà nước 

khác từ trung ương xuống địa 



Stt Nội dung 
Ngành đào tạo 

Ngành Luật Ngành Luật Kinh tế 

các cơ sở nghiên cứu hoặc đào tạo về 

pháp luật, hành chính - chính trị như 

các trường đại học, cao đẳng, trung 

học, trung tâm, viện nghiên cứu về các 

lĩnh vực liên quan; 

Nhóm 4: Làm việc cho các tổ chức phi 

chính phủ, liên chính phủ hoặc các tổ 

chức quốc tế có các hoạt động liên 

quan đến các vấn đề pháp luật; 

Nhóm 5: Các hoạt động liên quan 

pháp luật và quản lý khác với tư cách 

là cá nhân (hành nghề độc lập) hay 

tham gia vào tổ chức có thu nhập ổn 

định. 

Khả năng học tập, nâng cao trình độ 

sau khi ra trường:  

- Có năng lực tự cập nhật kiến thức 

pháp luật; có khả năng tự học tập; 

nghiên cứu. 

- Có đủ kiến thức và khả năng tiếp tục 

theo học các chương trình bồi dưỡng 

nghiệp vụ hoặc chức danh như Luật 

sư, Công chứng viên, Thừa phát lại, 

thư ký Tòa án, thẩm phán, kiểm sát 

viên, kiểm tra viên… 

- Có thể tiếp tục theo học sau đại học 

các ngành Thạc sĩ Luật, Tiến sĩ ngành 

Luật. 

phương; làm việc tại các cơ quan 

Đảng và tổ chức chính trị - xã hội; 

Nhóm 3: Làm việc cho các tổ chức 

phi chính phủ, liên chính phủ hoặc 

các tổ chức quốc tế có các hoạt động 

liên quan đến các vấn đề pháp luật; 

Nhóm 4: Giảng dạy và nghiên cứu tại 

các cơ sở nghiên cứu hoặc đào tạo về 

pháp luật, hành chính - chính trị như 

các trường đại học, cao đẳng, trung 

học, trung tâm, viện nghiên cứu về 

các lĩnh vực liên quan; 

Nhóm 5: Các hoạt động liên quan 

pháp luật kinh tế và quản lý khác với 

tư cách là cá nhân (hành nghề độc 

lập) hoặc khởi nghiệp là chủ doanh 

nghiệp. 

Khả năng học tập, nâng cao trình 

độ sau khi ra trường:  

- Có năng lực tự cập nhật kiến thức 

pháp luật; có khả năng tự học tập; 

nghiên cứu. 

- Có đủ kiến thức và khả năng tiếp tục 

theo học các chương trình bồi dưỡng 

nghiệp vụ hoặc chức danh như Luật 

sư, Công chứng viên, Thừa phát lại, 

đấu giá viên, tư vấn viên,… 

- Có thể tiếp tục theo học sau đại học 

các ngành Thạc sĩ Luật, Tiến sĩ ngành 

Luật. 

III 

Các chính sách, 

hoạt động hỗ 

trợ học tập, sinh 

hoạt cho người 

học 

- Có đủ phòng học, hội trường đảm bảo  chất lượng, tất cả phòng học đều có 

trang bị máy chiếu. 

- Các phòng thực hành có đủ trang thiết bị đáp ứng yêu cầu đào tạo và nghiên 

cứu khoa học. 

- Các phòng học vi tính được kết nối internet, hệ thống internet wifi phủ sóng 

trong toàn Trường. 

- Thư viện có đủ giáo trình, tài liệu điện tử, tài liệu tham khảo phục vụ giảng 

dạy, học tập và nghiên cứu khoa học. Hệ thống máy tính tại Thư viện có kết 

nối internet. 

- Có đủ các khu vui chơi, giải trí cho người học như sân bóng đá cỏ nhân tạo, 

sân bóng chuyền, các khu vực luyện tập văn nghệ... 

- Ký túc xá do Đại học Huế quản lý đáp ứng chỗ ở cho sinh viên. 

- Được tạo mọi điều kiện và hỗ trợ các hoạt động khác trong quá trình học tập 

tại Nhà trường theo quy định của Trường Đại học Luật. 



Stt Nội dung 
Ngành đào tạo 

Ngành Luật Ngành Luật Kinh tế 

IV 

Chương trình 

đào tạo mà nhà 

trường thực 

hiện 

Chương trình đào tạo ngành Luât năm 

2019 

Chương trình đào tạo ngành Luật 

Kinh tế năm 2019 

 

 

II. Tiến sĩ và Thạc sĩ: 

 

Stt Nội dung 
Trình độ đào tạo 

Tiến sĩ Thạc sĩ 

I 

Điều kiện 

đăng ký tuyển 

sinh 

1. Về văn bằng: 

- Có bằng thạc sĩ đúng, phù hợp hoặc 

gần với chuyên ngành đăng ký dự 

tuyển. 

- Có bằng TNĐH theo hình thức đào 

tạo giáo dục chính quy loại khá trở lên. 

Bằng này phải 

thuộc ngành đúng hoặc phù hợp với 

chuyên ngành đăng ký dự tuyển. 

2. Về trình độ ngoại ngữ: Người dự thi 

phải có một trong các chứng chỉ về 

ngoại ngữ 

như sau: 

a) Bằng tốt nghiệp đại học hoặc bằng 

thạc sĩ do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp 

cho người học 

toàn thời gian ở nước ngoài mà ngôn 

ngữ sử dụng trong quá trình học tập là 

tiếng Anh hoặc 

tiếng nước ngoài khác; 

b) Bằng tốt nghiệp đại học các ngành 

ngôn ngữ nước ngoài do các cơ sở đào 

tạo của Việt Nam 

cấp; 

c) Chứng chỉ tiếng Anh TOEFL iBT từ 

45 trở lên hoặc Chứng chỉ IELTS 

(Academic Test) từ 5.0 

trở lên do một tổ chức khảo thí được 

quốc tế và Việt Nam công nhận cấp 

trong thời hạn 02 năm 

(24 tháng) tính đến ngày đăng ký dự 

tuyển; 

3. Về bài luận: Có một bài luận về dự 

định nghiên cứu, trong đó trình bày rõ 

ràng đề tài 

1. Về văn bằng 

- Người dự thi phải có bằng tốt nghiệp 

đại học ngành Luật do các cơ sở đào 

tạo luật được 

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép đào 

tạo và cấp bằng Cử nhân Luật, Luật 

Kinh tế, Luật Quốc 

tế, Luật Kinh doanh, Luật Thương mại 

quốc tế theo danh mục giáo dục đào tạo 

đại học cấp IV. 

- Những người có bằng tốt nghiệp đại 

học ngành gần và ngành khác. 

2. Về kinh nghiệm công tác chuyên 

môn 

- Những người có bằng tốt nghiệp đại 

học thuộc ngành gần phải có ít nhất 01 

(một) năm 

kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực 

chuyên môn thi tính từ ngày cấp bằng 

tốt nghiệp đại học 

đến ngày hết hạn nộp hồ sơ dự thi theo 

quy định trên thông báo tuyển sinh. 

- Những người có bằng tốt nghiệp đại 



Stt Nội dung 
Trình độ đào tạo 

Tiến sĩ Thạc sĩ 

hoặc lĩnh vực nghiên cứu, lý do lựa 

chọn lĩnh vực nghiên cứu, mục tiêu và 

mong muốn đạt được, 

lý do lựa chọn cơ sở đào tạo; kế hoạch 

thực hiện trong từng thời kỳ của thời 

gian đào tạo; những 

kinh nghiệm, kiến thức, sự hiểu biết 

cũng như những chuẩn bị của thí sinh 

trong vấn đềhay lĩnh 

vực dự định nghiên cứu; dự kiến việc 

làm sau khi tốt nghiệp; đề xuất của 

người hướng dẫn. 

4. Thư giới thiệu: 

Có 2 thư giới thiệu của hai nhà khoa 

học có chức danh khoa học như giáo 

dư, phó giáo sư hoặc 

học vị tiến sĩ cùng chuyên ngành. 

Những người giới thiệu này cần có ít 

nhất 6 tháng công tác 

hoặc cùng hoạt động chuyên môn với 

thí sinh và trong đó có một nhà khoa 

học sẽ nhận làm 

người hướng dẫn luận án. Thư giới 

thiệu phải có những nhận xét, đánh giá 

về năng lực và phẩm 

chất của người dự tuyển. Cụ thể: 

+ Phẩm chất đạo đức, đặc biệt là phẩm 

chất đạo đức nghề nghiệp. 

+ Năng lực hoạt động chuyên môn. 

+ Phương pháp làm việc. 

+ Khả năng nghiên cứu. 

+ Khả năng làm việc theo nhóm 

+ Điểm mạnh và yếu của người dự 

tuyển. 

+ Triển vọng phát triển chuyên môn. 

+ Những nhận xét khác và mức độ ủng 

hộ, giới thiệu thí sinh làm NCS. 

5. Các điều kiện khác: 

- Yêu cầu về kinh nghiệm làm việc: một 

năm công tác trở lên đối với những ứng 

viên chỉ có 

bằng TNĐH loại khá tính từ ngày cấp 

bằng TN đến ngày hết hạn nộp hồ sơ. 

- Được cơ quan quản lý nhân sự, hoặc 

trường nơi sinh viên vừa TN giới thiệu 

dư tuyển đào tạo 

trình độ tiến sĩ. Đối với người chưa có 

việc làm vần được địa phương nơi cư 

học thuộc ngành khác phải có ít nhất 02 

(hai) năm 

kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực 

chuyên môn thi tính từ ngày cấp bằng 

tốt nghiệp đại học 

đến ngày hết hạn nộp hồ sơ dự thi theo 

quy định trên thông báo tuyển sinh.  

3. Có đủ sức khỏe để học tập. 

4. Có lý lịch rõ ràng, không trong thời 

gian bị xử lý kỷ luật từ cảnh cáo trở lên, 

không 

trong thời gian áp dụng các biện pháp 

hành chính, bị khởi tố hình sự hoặc 

đang chấp hành 

bản án hình sự. 

5. Người đang là học viên cao học hoặc 

nghiên cứu sinh ngành Luật không 

được đăng ký dự thi. 



Stt Nội dung 
Trình độ đào tạo 

Tiến sĩ Thạc sĩ 

trú xác nhận nhân 

thân tốt và hiện không vi phạm pháp 

luật. 

- Cam kết thực hiện các nghĩa vụ tài 

chính đối với quá trình đào tạo theo quy 

định của cơ sở đào 

tạo. 

- Có ít nhất một bài báo đã đăng hoặc 

nhận đăng trên các tạp chí khoa học. 

Riêng đối với những 

người dự tuyển chuyên ngành Luật 

Kinh tế có bằng TNĐH chính quy loại 

khá trở lên thuộc 

ngành đúng hoặc phù hợp (Luật Kinh 

tế, Luật, Luật quốc tế, Luật kinh doanh, 

Luật TMQT) thì 

phải có bài báo đã được đăng hoặc đã 

được nhận đăng trên các tạp chí chuyên 

ngành Luật hoặc 

tạp chí có chỉ số ISSN trước khi nộp hồ 

sơ dự tuyển. Đối với các bài báo đã 

được nhận đăng 

phải được đăng trước khi có quyết định 

công nhận trúng tuyển nghiên cứu sinh. 

II 

Mục tiêu kiến 

thức, kỹ năng, 

thái độ, trình 

độ ngoại ngữ 

đạt được và vị 

trí việc làm sau 

khi tốt nghiệp 

Kiến thức:  

- Bồi dưỡng phương pháp nghiên cứu 

pháp luật; 

- Rèn luyện năng lực nghiên cứu cho 

học viên: tổ chức nghiên cứu, xử lý các 

tình huống chuyên môn, phát hiện và 

giải quyết các vấn đề nghề nghiệp, dễ 

dàng thích nghi với các hoạt động 

nghiệp vụ và những tiến bộ trong công 

nghệ và khoa học; 

- Trên cơ sở vốn kiến thức sâu, rộng, 

liên ngành và năng lực nghiên cứu độc 

lập, học viên có thể tiếp tục tự đào tạo 

hoặc tự bồi dưỡng một chuyên ngành 

mới; 

- Nâng cao kiến thức pháp luật cơ sở, 

và các kiến thức pháp luật cơ bản; 

- Tập trung bồi dưỡng kiến thức chuyên 

sâu; 

- Mở rộng kiến thức liên ngành. 

- Có năng lực nghiên cứu và thực thi 

pháp luật ở các cơ quan, tổ chức, doanh 

nghiệp. 

- Có kiến thức lý luận vững vàng cộng 

Kiến thức:  

- Bồi dưỡng phương pháp nghiên cứu 

pháp luật; 

- Rèn luyện năng lực nghiên cứu cho 

học viên: tổ chức nghiên cứu, xử lý các 

tình huống chuyên môn, phát hiện và 

giải quyết các vấn đề nghề nghiệp, dễ 

dàng thích nghi với các hoạt động 

nghiệp vụ và những tiến bộ trong công 

nghệ và khoa học; 

- Trên cơ sở vốn kiến thức sâu, rộng, 

liên ngành và năng lực nghiên cứu độc 

lập, học viên có thể tiếp tục tự đào tạo 

hoặc tự bồi dưỡng một chuyên ngành 

mới; 

- Nâng cao kiến thức pháp luật cơ sở, 

và các kiến thức pháp luật cơ bản; 

- Tập trung bồi dưỡng kiến thức 

chuyên sâu; 

- Mở rộng kiến thức liên ngành. 

- Có năng lực nghiên cứu và thực thi 

pháp luật ở các cơ quan, tổ chức, doanh 

nghiệp. 

- Có kiến thức lý luận vững vàng cộng 



Stt Nội dung 
Trình độ đào tạo 

Tiến sĩ Thạc sĩ 

với kiến thức chuyên môn sâu và có 

hệ thống về chuyên ngành luật kinh tế, 

am hiểu pháp luật kinh tế quốc tế, có kỹ 

năng thực hành tốt trong các lĩnh vực tư 

vấn, tranh tụng, quản lý, nghiên cứu... 

ở 

các doanh nghiệp, các văn phòng, công 

ty luật, các cơ quan quản lý nhà nước 

về 

kinh tế, các cơ quan tư pháp, các cơ 

quan nghiên cứu chính sách, pháp luật, 

... 

Kỹ năng:  

Có khả năng tự nghiên cứu, có khả 

năng thích ứng cao trước sự phát triển 

của khoa học kỹ thuật và kinh tế-xã hội, 

có khả năng phát hiện và đưa ra các 

biện pháp giải quyết những vấn đề liên 

quan đến chuyên ngành luật kinh tế. 

Thái độ:  

- Tiếp tục rèn luyện phẩm chất con 

người XHCN: có tinh thần yêu nước, 

trung thành với sự nghiệp của Đảng 

cộng sản Việt Nam, phát huy tính 

khiêm 

tốn, trung thực nghề nghiệp; 

- Rèn luyện năng lực tự bồi dưỡng kiến 

thức, độc lập nghiên cứu, có ý thức 

học tập suốt đời; 

- Phát huy tính sáng tạo, tiếp thu cái 

mới, say mê nghiên cứu phục vụ sự 

nghiệp phát triển kinh tế xã hội của đất 

nước. 

với kiến thức chuyên môn sâu và có 

hệ thống về chuyên ngành luật kinh tế, 

am hiểu pháp luật kinh tế quốc tế, có 

kỹ 

năng thực hành tốt trong các lĩnh vực 

tư vấn, tranh tụng, quản lý, nghiên 

cứu... ở 

các doanh nghiệp, các văn phòng, công 

ty luật, các cơ quan quản lý nhà nước 

về 

kinh tế, các cơ quan tư pháp, các cơ 

quan nghiên cứu chính sách, pháp luật, 

... 

Kỹ năng:  

Có khả năng tự nghiên cứu, có khả 

năng thích ứng cao trước sự phát triển 

của khoa học kỹ thuật và kinh tế-xã 

hội, có khả năng phát hiện và đưa ra 

các biện pháp giải quyết những vấn đề 

liên quan đến chuyên ngành luật kinh 

tế. 

Thái độ:  

- Tiếp tục rèn luyện phẩm chất con 

người XHCN: có tinh thần yêu nước, 

trung thành với sự nghiệp của Đảng 

cộng sản Việt Nam, phát huy tính 

khiêm 

tốn, trung thực nghề nghiệp; 

- Rèn luyện năng lực tự bồi dưỡng kiến 

thức, độc lập nghiên cứu, có ý thức 

học tập suốt đời; 

- Phát huy tính sáng tạo, tiếp thu cái 

mới, say mê nghiên cứu phục vụ sự 

nghiệp phát triển kinh tế xã hội của đất 

nước. 

III 

Các chính 

sách, hoạt 

động hỗ trợ 

học tập, sinh 

hoạt cho người 

học 

Theo quy định của nhà nước 

IV 

Chương trình 

đào tạo mà nhà 

trường thực 

hiện 

Chương trình đào tạo 2016 Chương trình đào tạo 2015 



Stt Nội dung 
Trình độ đào tạo 

Tiến sĩ Thạc sĩ 

V 

Khả năng học 

tập, nâng cao 

trình độ sau khi 

ra trường 

Có thể tiếp tục nghiên cứu tại Nhà 

trường để đạt danh hiệu học hàm PGS, 

GS. 

Có thể tiếp tục theo học sau đại học 

Tiến sĩ ngành Luật. 

    

Thừa Thiên Huế, ngày  06  tháng 7  năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

Đoàn Đức Lương 
 



Biểu mẫu 18 

ĐẠI HỌC HUẾ 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT  

THÔNG BÁO 

Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của Trường Đại học Luật 

 năm học 2021-2022 

 

A. Công khai thông tin về quy mô đào tạo hiện tại 

 

STT Khối ngành 

Quy mô sinh viên hiện tại 

Tiến sĩ Thạc sĩ 

Đại học 
Cao đẳng sư 

phạm 

Trung cấp sư 

phạm 

Chính 

quy 

Vừa làm 

vừa học 

Chính 

quy 

Vừa làm 

vừa học 

Chính 

quy 

Vừa làm 

vừa học 

  Tổng số                 

 Khối ngành III 

1 Ngành Luật     2228      

2 Ngành Luật KT 11 356 1803      

 

B. Công khai thông tin về sinh viên tốt nghiệp và tỷ lệ sinh viên có việc làm sau 01 năm 

 

STT Khối ngành 

Số sinh 

viên tốt 

nghiệp 

Phân loại tốt nghiệp (%) 

Tỷ lệ SVTN có 

việc làm sau 1 

năm ra trường 

(%)* 

Loại xuất sắc Loại giỏi Loại khá  

  Tổng số           

 Khối ngành III 

1 Ngành Luật  523 0.2 19.7 74.8 95.5 

2 Ngành Luật KT 307 1.3 23.8 72.0 97.2 

(*) Tỷ lệ SVTN có việc làm tính theo công thức: ((SL SVTN có việc làm + SL SVTN đang học 

nâng cao)/tổng số SVTN được khảo sát)* 100 

 

C. Công khai các môn học của từng khóa học, chuyên ngành 

Các môn học của từng khóa học, chuyên ngành được công khai trên website của Nhà trường 

tại địa chỉ cụ thể như sau: 

 

Stt Nội dung Chi tiết tại địa chỉ 

1 Các Chương trình đào tạo mà Nhà 

trường đang thực hiện 

https://hul.edu.vn/vi/page/chuong-trinh-

dao-tao 



Stt Nội dung Chi tiết tại địa chỉ 

2 Đề cương chi tiết học phần https://hul.edu.vn/vi/unit_page/phong-dao-

tao/de-cuong-chi-tiet-hoc-phan 

 

 

C. Công khai thông tin về giáo trình, tài liệu tham khảo do cơ sở giáo dục tổ chức biên 

soạn 

 

Stt 
Tên giáo trình, tài liệu tham khảo (kể cả giáo trình 

điện tử) 

Năm 

xuất 

bản 

Kế hoạch soạn 

thảo giáo 

trình tài liệu 

tham khảo 

I NGÀNH LUẬT 

1 TLHT: Lý luận NN và PL Phần 1 2013  

2 TLHT: Lý luận NN và PL Phần 2 2013  

3 TLHT: Lịch sử NN và PL Việt Nam 2012  

4 TLHT: Lịch sử NN và PL Thế giới 2012  

5 Giáo trình: Luật hành chính Phần 1 2013  

6 Giáo trình: Luật hành chính Phần 2 2013  

7 Giáo trình: Luật hiến pháp Phần 1 2015  

8 Giáo trình: Luật hiến pháp Phần 2 2016  

9 TLHT: Luật so sánh   

10 Giáo trình: Luật dân sự  Phần 1 2013  

11 Giáo trình: Luật dân sự Phần 2 2013  

12 TLHT: Luật hình sự  Phần 1 2013  

13 TLHT: Luật hình sự  Phần 2 2013  

14 Giáo trình: Luật hôn nhân gia đình Việt Nam 2013  

15 TLHT: Luật hiến pháp Tư sản 2013  

16 Kỹ thuật xây dựng văn bản pháp luật 2011  

17 
Hoàn thiện cơ chế điều chỉnh pháp luật về Công chức 

công vụ 
2012 

 

18 Giáo trình: Luật khiếu nại Tố cáo 2013  

19 Giáo trình: Luật tố tụng dân sự 2013  

20 Giáo trình: Luật sở hữu trí tuệ 2012  

21 TLHT: Tư pháp quốc tế 2014  

22 TBG: Luật tố tụng hình sự VNam 2015  

23 Giáo trình: Thực hành nghề nghiệp 2015  

24 Thủ tục tranh tụng tại phiên tòa sơ thẩm 2017  

25 
Hoạt động giáo dục và tư vấn pháp luật cho phạm nhân- 

Thực tiễn tại tỉnh TT Huế 
2018 

 

26 Giáo trình: Luật sở hữu trí tuệ (tái bản lần 2) 2018  

27 Hướng dẫn giải quyết tình huống học phần Luật Dân sự 2018  

28 Hướng dẫn giải quyết tình huống học phần Luật HNGĐ 2018  

29 
Hướng dẫn giải quyết tình huống học phần Tư pháp Quốc 

tế 
2018 

 

30 Kỹ năng tư duy phản biện 2018  



Stt 
Tên giáo trình, tài liệu tham khảo (kể cả giáo trình 

điện tử) 

Năm 

xuất 

bản 

Kế hoạch soạn 

thảo giáo 

trình tài liệu 

tham khảo 

31 
Hướng dẫn giải quyết tình huống học phần luật hành 

chính 
2019 

 

32 Hướng dẫn giải quyết tình huống học phần luật hình sự 2019  

33 GT Luật Hình sự Việt Nam 2020  

34 GT Luật tố tụng hình sự Việt Nam 2020  

35 GT Luật hành chính Việt Nam 2020  

36 
Chế định trả hồ sơ điều tra bổ sung trong tố tụng hình sự 

VN 
2020 

 

37 Kỹ năng lập luận và tranh luận 2020  

38 
Bình luận chuyên sâu chế dịnh hợp đồng trong bộ luật dân 

sự năm 2015 
2020 

 

39 
Bình luận chuyên sâu bộ luật hình sự năm 2015 (phần 

chung) 
2020 

 

40 
TLHT hướng dẫn giải quyết tình huống học phần luật sở 

hữu trí tuệ 
2021 

 

41 Biện pháp tạm giam trong tố tụng hình sự Việt Nam 2021  

42 
Pháp luật thừa kế Nhà Lê, Nhà Nguyễn và sự vận dụng 

trong hoàn thiện pháp luật thừa kế ở Việt Nam 
2021 

 

43 GT Luật khiếu nại, tố cáo 2021  

44 Bình luận luật tố tụng hành chính 2015 2021  

45 Pháp luật hợp đồng trong lĩnh vực dân sự Việt Nam hiện đại  2021  

II NGÀNH LUẬT KINH TẾ 

1 Luật kinh tế Việt Nam đại cương   

2 TLHT: Luật thương mại Phần 1 2013  

3 TLHT: Luật thương mại Phần 2 2013  

4 Giáo trình: Luật lao động Phần 1 2013  

5 Giáo trình: Luật lao động Phần2 2013  

6 
Xét xử sơ thẩm vụ án kinh tế - Những vấn đề lý luận và 

thực tiễn 
 

 

7 TLHT: Luật môi trường 2013  

8 TLHT: Luật ngân hàng 2013  

9 TLHT: Luật tài chính 2013  

10 TLHT: Luật đất đai 2013  

11 Giáo trình Luật thương mại quốc tế 2014  

12 Giáo trình Luật quốc tế 1 2014  

13 Giáo trình Luật quốc tế 2 2014  

14 
Pháp luật về giao dịch bảo đảm trong hoạt động cấp tín 

dụng ở Việt Nam 
2015 

 

15 Pháp luật về giám sát tài chính ở Việt Nam 2015  

16 
Đại diện lao động và pháp luật về đại diện lao động. 

Những vấn đề lý luận và thực tiễn ở Việt Nam 
2015 

 



Stt 
Tên giáo trình, tài liệu tham khảo (kể cả giáo trình 

điện tử) 

Năm 

xuất 

bản 

Kế hoạch soạn 

thảo giáo 

trình tài liệu 

tham khảo 

17 
Trách nhiệm pháp lý đối với hành vi giao dịch bất hợp pháp 

trên thị trường chứng khoán tập trung ở Việt Nam 
2018 

 

18 Hướng dẫn giải quyết tình huống học phần luật quốc tế 2019  

19 
Hướng dẫn giải quyết tình huống học phần luật ngân 

hàng 
2019 

 

20 
Hướng dẫn giải quyết tình huống học phần luật thương 

mại 1 
2019 

 

21 
Hướng dẫn giải quyết tình huống học phần luật lao 

động 
2019 

 

22 
Các cơ chế pháp lý kiểm soát quyền lực nhà nước trên 

thế giới và ở Việt Nam 
2020 

 

23 Basic Legal English 2020  

24 
TLHT Hướng dẫn giải quyết tình huống học phần luật 

thương mại quốc tế 
2021 

 

25 

Luật áp dụng đối với hợp đồng có yếu tố nước ngoài 

theo pháp luật Việt Nam và pháp luật liên minh châu 

Âu 

2021 

 

26 
Kỹ năng trong đào tạo cử nhân luật đáp ứng nhu cầu 

của thị trường lao động 
2021 

 

27 
145 câu hỏi - đáp cơ bản về luật doanh nghiệp năm 

2020 
2021 

 

28 
Pháp luật về bảo vệ môi trường biển ở Việt Nam qua 

thực tiễn áp dụng tại một số tỉnh Trung Bộ 
2021 

 

29 
Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và phát triển bền 

vững nhìn từ góc độ pháp lý 
2021 

 

30 
Bảo vệ quyền lời của cổ đông trong mua lại sáp nhập 

công ty cổ phần ở Việt Nam - Pháp luật và thực tiễn 
2021 

 

31 
Bình luận khoa học một số nội dung cơ bản của Luật lao 

động năm 2019 
2021 

 

 

 

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

1. Tổng hợp danh mục Khóa luận tốt nghiệp Đại học: 

Stt 

Trình 

độ đào 

tạo 

Tên đề tài khóa luận Người thực hiện 
Người hướng 

dẫn 

Nội dung 

tóm tắt 

KHÓA 42 CHUYÊN NGÀNH LUẬT HÌNH SỰ 

1 Đại học 
Lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong lĩnh 

vực ngân hàng theo pháp luật hình sự 

Việt Nam - Thực trạng và giải pháp 

Lê Tuấn Anh TS. Hà Lệ Thủy  

2 Đại học 
Vai trò của Luật sư trong hoạt động tố 

tụng hình sự theo pháp luật Việt Nam 
Phạm Thị Hiền 

TS. Nguyễn 

Ngọc Kiện 
 



Stt 

Trình 

độ đào 

tạo 

Tên đề tài khóa luận Người thực hiện 
Người hướng 

dẫn 

Nội dung 

tóm tắt 

3 Đại học 

Bảo đảm quyền con người đối với nữ 

phạm nhân theo pháp luật thi hành án 

hình sự ở Việt Nam 

Nguyễn Mậu Huấn 
ThS. Hoàng Thị 

Huyền Trang 
 

4 Đại học 

Thủ tục rút gọn trong giải quyết các vụ 

án hình sự, qua thực tiễn áp dụng tại 

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Bình 

Trương Thiện Linh 
ThS. Hoàng 

Đình Thanh 
 

5 Đại học 

Nhân thân người phạm tội đối với các 

tội phạm về ma túy, qua thực tiễn tại tỉnh 

Hà Tĩnh 

Nguyễn Thị Nhân 
TS. Trần Văn 

Hải 
 

6 Đại học 
Phòng ngừa tội buôn bán người ở Việt 

Nam 

Giang Vũ Cẩm 

Nhung 

TS. Trần Văn 

Hải 
 

7 Đại học 

Hình phạt tử hình trong pháp luật hình 

sự, nghiên cứu dưới góc độ quyền con 

người 

Trần Thị Hồng 

Nhung 

TS. Nguyễn Thị 

Bình 
 

8 Đại học 

Bảo vệ quyền của trẻ em qua nhóm tội 

phạm xâm hại tình dục trong pháp luật 

hình sự Việt Nam 

Nguyễn Thị Thu 

Thảo 

ThS. Dương Thị 

Cẩm Nhung 
 

9 Đại học 

Bảo đảm quyền con người đối với người 

tố giác tội phạm trong pháp luật tố tụng 

hình sự Việt Nam 

Đào Văn Trung 
ThS. Hoàng Thị 

Huyền Trang 
 

10 Đại học 

Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế 

Interpol với hoạt động đấu tranh, phòng 

chống tội phạm mạng, qua thực tiễn ở 

Việt Nam 

Kpă H' Uynh 
ThS. Lê Thị 

Khánh Linh 
 

KHÓA 42 CHUYÊN NGÀNH LUẬT DÂN SỰ 

1 Đại học 
Kiện đòi tài sản theo pháp luật dân sự 

Việt Nam 
Trần Văn An 

TS. Nguyễn Sơn 

Hà 
 

2 Đại học 
Bảo vệ quyền trẻ em trong quan hệ hôn 

nhân gia đình theo pháp luật Việt Nam 
Nguyễn Minh Anh 

TS. Nguyễn Thị 

Lê Huyền 
 

3 Đại học 
Pháp luật về tạm đình chỉ giải quyết vụ 

án dân sự 
Trần Thị Tú Anh 

TS. Nguyễn Thị 

Thúy Hằng 
 

4 Đại học 

Pháp luật về giải quyết tranh chấp hợp 

đồng mua bán căn hộ chung cư bằng 

Toà án ở Việt Nam 

Nguyễn Thị Kim 

Ánh 

TS. Trần Viết 

Long 
 

5 Đại học 

Hợp đồng thương mại điện tử dưới góc 

độ so sánh pháp luật Việt Nam và một 

số nước Đông Nam Á 

Nguyễn Thị Biên 
TS. Hoàng Thị 

Hải Yến 
 

6 Đại học 
Hợp đồng tặng cho tài sản qua thực tiễn 

tại Tòa án nhân dân ở tỉnh Quảng Trị 
Ngô Văn Chương 

TS. Nguyễn Sơn 

Hà 
 

7 Đại học 
Hợp đồng vô hiệu do nhầm lẫn theo 

pháp luật Việt Nam 
Tô Thị Điểm 

TS. Nguyễn Sơn 

Hà 
 



Stt 

Trình 

độ đào 

tạo 

Tên đề tài khóa luận Người thực hiện 
Người hướng 

dẫn 

Nội dung 

tóm tắt 

8 Đại học 

Pháp luật về quyền sở hữu trí tuệ đối với 

nhãn hiệu, qua hoạt động nhập khẩu tại 

Việt Nam 

Trần Mỹ Duyên ThS. Đỗ Thị Diện  

9 Đại học 

Pháp luật Việt Nam về sự kiện bất khả 

kháng trong thực hiện nghĩa vụ theo hợp 

đồng mua bán hàng hoá 

Nguyễn Thị Thúy 

Hằng 

TS. Vũ Thị 

Hương  
 

10 Đại học 

Pháp luật về mang thai hộ vì mục đích 

nhân đạo, dưới góc độ so sánh giữa Việt 

Nam và Australia 

Vũ Hoàng Minh 

Khánh 

ThS. Hoàng Thảo 

Anh  
 

11 Đại học 

Áp dụng Công ước Viên 1980 trong giải 

quyết tranh chấp hợp đồng mua bán 

hàng hoá quốc tế 

Nguyễn Thị Thủy 

Lan 
ThS. Lê Thị Thìn  

12 Đại học 

Thừa kế theo pháp luật, dưới góc độ so 

sánh giữa pháp luật Singapore và Việt 

Nam 

Hồ Thị Xa Li 
ThS. Phan Thị 

Hồng 
 

13 Đại học 
Pháp luật Việt Nam về thừa phát lại, qua 

thực tiễn tại tỉnh Quảng Bình 
Lê Thị Mỹ Linh  ThS. Lê Thị Thìn  

14 Đại học 

Pháp luật về bồi thường thiệt hại do 

danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm 

phạm, qua thực tiễn tại tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

Nguyễn Thị Hoài 

Linh 

TS. Hồ Thị Vân 

Anh 
 

15 Đại học 
Hậu quả pháp lý của việc nuôi con nuôi 

theo pháp luật Việt Nam 

Nguyễn Thị Hoài 

Linh 

TS. Hoàng Thị 

Hải Yến 
 

16 Đại học 

Pháp luật về xác lập quyền sở hữu đối 

với tài sản không xác định được chủ sở 

hữu  

Đặng Ngọc Phúc 
TS. Hồ Thị Vân 

Anh 
 

17 Đại học 

Xác định quan hệ cha, mẹ, con trong 

trường hợp sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ 

sinh sản theo pháp luật Việt Nam 

Lê Thị Thanh Phúc 
TS. Nguyễn Thị 

Lê Huyền 
 

18 Đại học 

Pháp luật về trả lại đơn khởi kiện trong 

tố tụng dân sự, qua thực tiễn tại Tòa án 

nhân dân ở tỉnh Quảng Ninh 

Phan Hồng Sơn 
TS. Nguyễn Thị 

Thuý Hằng  
 

19 Đại học 

Thực hiện hợp đồng khi hoàn cảnh thay 

đổi cơ bản, qua nghiên cứu thực tiễn 

trong đại dịch Covid-19 tại Việt Nam 

Lê Văn Tài 
ThS. Nguyễn 

Ngọc Huy 
 

20 Đại học 
Pháp luật về bình đẳng giới đối với phụ 

nữ và trẻ em ở Việt Nam 
Nguyễn Văn Tài ThS. Lê Thị Thìn  

21 Đại học 
Phòng chống bạo lực gia đình đối với trẻ 

em theo pháp luật Việt Nam 
Phạm Công Thái 

TS. Trần Viết 

Long 
 

22 Đại học 

Pháp luật về nguyên tắc đối xử công 

bằng và thỏa đáng trong đầu tư quốc tế 

ở Việt Nam 

Nguyễn Công Hải 

Thành 

TS. Vũ Thị 

Hương 
 



Stt 

Trình 

độ đào 

tạo 

Tên đề tài khóa luận Người thực hiện 
Người hướng 

dẫn 

Nội dung 

tóm tắt 

23 Đại học 
Đơn phương chấm dứt hợp đồng theo 

pháp luật Việt Nam 
Hồ Thủy Tiên 

TS. Hồ Thị Vân 

Anh 
 

24 Đại học 

Pháp luật sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền 

của chủ sở hữu tài sản trí tuệ trên sàn 

giao dịch thương mại điện tử 

Trần Thị Bảo Trâm ThS. Đỗ Thị Diện  

25 Đại học 

Thừa kế theo di chúc qua nghiên cứu so 

sánh pháp luật Việt Nam và một số nước 

châu Á 

Lê Thị Trang 
ThS. Phan Thị 

Hồng 
 

26 Đại học 

Giải quyết tranh chấp dân sự có yếu tố 

nước ngoài tại Toà án qua phương thức 

trực tuyến: Kinh nghiệm quốc tế và gợi 

mở cho Việt Nam 

Phạm Thị Linh 

Trang 

ThS. Hoàng Thảo 

Anh 
 

27 Đại học 
Hoà giải các vụ án hôn nhân và gia đình 

theo pháp luật Việt Nam 
Lê Nhật Tường 

TS. Vũ Thị 

Hương 
 

KHÓA 42 CHUYÊN NGÀNH LUẬT HÀNH CHÍNH 

1 Đại học 
Pháp luật về hình thức xử phạt vi 

phạm hành chính ở Việt Nam 
Tôn Nữ Phương Ân 

ThS. Đặng Thị 

Hà 
 

2 Đại học 

Pháp luật về các biện pháp ngăn chặn 

và bảo đảm xử phạt vi phạm hành 

chính, qua thực tiễn áp dụng tại thị 

xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị 

Phan Thanh Duy 
ThS. Bùi Thị 

Thuận Ánh 
 

3 Đại học 

Pháp luật về đăng ký hộ tịch có yếu 

tố nước ngoài, qua thực tiễn tại tỉnh 

Phú Yên 

Nguyễn Ngọc Hải 
ThS. Trần Việt 

Dũng 
 

4 Đại học 

Thực hiện pháp luật về bồi thường 

khi Nhà nước thu hồi đất nông 

nghiệp tại huyện Hoài Ân, tỉnh Bình 

Định 

Lê Thị Minh Hiếu TS. Lê Thị Nga   

5 Đại học 

Pháp luật chứng thực, qua thực tiễn 

thực hiện tại Phường 7, thành phố 

Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên 

Võ Huy Hoàng 
ThS. Trần Việt 

Dũng 
 

6 Đại học 

Pháp luật về xử lý kỷ luật cán bộ, qua 

thực tiễn áp dụng tại tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

Trương Quỳnh Liên 
ThS. Nguyễn 

Khắc Hùng 
 

7 Đại học 

Pháp luật về xử lý vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực lâm nghiệp, qua 

thực tiễn tại tỉnh ĐăkLăk 

H- Giao Liêng 
ThS. Bùi Thị 

Thuận Ánh 
 

8 Đại học 

Pháp luật về các biện pháp xử lý 

hành chính, qua thực tiễn tại huyện 

Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam 

Nguyễn Thị Kim 

Như 

PGS.TS. Nguyễn 

Duy Phương 
 



Stt 

Trình 

độ đào 

tạo 

Tên đề tài khóa luận Người thực hiện 
Người hướng 

dẫn 

Nội dung 

tóm tắt 

9 Đại học 

Pháp luật về tổ chức và hoạt động 

thanh tra ngành xây dựng, qua thực 

tiễn tại tỉnh Quảng Ngãi 

Lê Hồng Văn Phúc 
PGS.TS. Nguyễn 

Duy Phương 
 

10 Đại học 

Thực hiện pháp luật bầu cử đại biểu 

Hội đồng nhân dân tại huyện Quảng 

Ninh, tỉnh Quảng Bình 

Nguyễn Thị 

Phương 

ThS. Nguyễn Thị 

Nữ 
 

11 Đại học 
Thực hiện pháp luật về bảo vệ rừng 

tại huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi 
Tô Văn Việt TS. Lý Nam Hải  

KHÓA 42 CHUYÊN NGÀNH LUẬT KINH TẾ - NGÀNH LUẬT 

1 
Đại 

học 

Pháp luật Việt Nam về kiểm soát hoạt 

động khuyến mại trực tuyến của thương 

nhân 

Trần Quang Hưng 
ThS. Mai Xuân 

Hợi 
 

2 
Đại 

học 

Pháp luật về khấu trừ chi phí khi tính 

thuế thu nhập doanh nghiệp qua thực 

tiễn  tại tỉnh Thừa Thiên Huế 

Nguyễn Hà Lam 

Hương 
ThS. Trần Thế Hệ  

3 
Đại 

học 

Trợ cấp thất nghiệp cho người lao động 

theo pháp luật Việt Nam trong bối cảnh 

ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, qua 

thực tiễn tại thành phố Đà Nẵng 

Nguyễn Thành 

Long 

TS. Đào Mộng 

Điệp   
 

4 

Đại 

học 

Nội luật hoá các quy định của pháp luật 

quốc tế về Chương trình REDD+ nhằm 

mục tiêu chống biến đổi khí hậu tại Việt 

Nam 

Trần Thị Ngọc Mai 
ThS. Phan Anh 

Thư 
 

5 

Đại 

học 

Pháp luật về bảo đảm việc làm đối với 

người lao động trong bối cảnh đại dịch 

Covid-19, qua thực tiễn tại tỉnh Đăk 

Nông 

Nguyễn Công Minh 
ThS. Mai Đăng 

Lưu 
 

6 

Đại 

học 

Thực hiện pháp luật về hợp đồng lao 

động trong bối cảnh đại dịch Covid-19 

tại tỉnh Bình Dương 

Lê Thị Lệ Quyên 
ThS. Đỗ Thị 

Quỳnh Trang 
 

7 

Đại 

học 

Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng 

lao động của người sử dụng lao động 

trong bối cảnh ảnh hưởng đại dịch 

Covid-19, qua thực tiễn tại tỉnh Đồng 

Nai 

Lộc Thị Trang 
ThS. Mai Đăng 

Lưu 
 

8 
Đại 

học 

Pháp luật Việt Nam về kinh doanh trực 

tuyến cho các doanh nghiệp bán lẻ 
Võ Thị VânTrang 

TS. Trần Viết 

Long 
 

9 

Đại 

học 
Pháp luật Việt Nam về đấu thầu vật tư y 

tế trong các cơ sở y tế công lập, qua thực 

tiễn tại Thành phố Hà Nội 

Đỗ Thị Kiều Trinh 
ThS. Nguyễn 

Thanh Tùng 
 

10 

Đại 

học 

Pháp luật về cho thuê đất để thực hiện 

các dự án đầu tư, qua thực tiễn tại tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

Nguyễn Anh Tuấn 
ThS. Lê Thị Thùy 

Nhi 
 



Stt 

Trình 

độ đào 

tạo 

Tên đề tài khóa luận Người thực hiện 
Người hướng 

dẫn 

Nội dung 

tóm tắt 

KHÓA 42 NGÀNH LUẬT KINH TẾ 

1 Đại học 
Pháp luật Việt Nam về quản lý thuế thu 

nhập cá nhân đối với cá nhân kinh doanh 

trực tuyến  

Hồ Văn An 
ThS. Nguyễn Thị 

Triển 
 

2 Đại học 
Pháp luật Việt Nam về đánh giá tác 

động môi trường đối với các dự án năng 

lượng tái tạo  

Phạm Thị Thiện Ân 
ThS. Phan Anh 

Thư 
 

3 Đại học 
Pháp luật về bảo trợ xã hội đối với trẻ 

em khuyết tật, qua thực tiễn tại tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

Phan Thị Lan Anh 
TS. Đào Mộng 

Điệp 
 

4 Đại học 

Giải quyết tranh chấp thương mại trên 

nền tảng trực tuyến bằng trọng tài 

thương mại - Kinh nghiệm của một số 

quốc gia và gợi mở cho Việt Nam 

Hồ Xuân Cảnh 
ThS. Đồng Thị 

Huyền Nga 
 

5 Đại học 

Pháp luật Việt Nam về thu hồi năng 

lượng từ chất thải, nghiên cứu so sánh 

với pháp luật một số quốc gia trên thế 

giới và kinh nghiệm cho Việt Nam 

Nguyễn Chí Công 
ThS. Phan Đình 

Minh 
 

6 Đại học 
Đại diện phần vốn góp nhà nước trong 

công ty cổ phần theo pháp luật Việt 

Nam 

Trần Thị Diễm 
ThS. Nguyễn Thị 

Triển 
 

7 Đại học 
Pháp luật Việt Nam về giám sát hoạt 

động đầu tư vốn của doanh nghiệp nhà 

nước 

Nguyễn Thanh Hải TS. Lê Thị Thảo  

8 Đại học 
Chế độ pháp lý về đầu tư tài chính của 

doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ   
Ngô Thị Hiền 

TS. Đào Mộng 

Điệp 
 

9 Đại học 
Pháp luật Việt Nam về quản lý chất thải 

nguy hại, qua thực tiễn áp dụng tại tỉnh 

Bình Định 

Trần Thị Thu Hiền 
ThS. Phan Đình 

Minh 
 

10 Đại học 

Chính sách khoan hồng theo pháp luật 

cạnh tranh Việt Nam, nghiên cứu so 

sánh với pháp luật một số nước trên thế 

giới 

Trần Văn Hương 
ThS. Đồng Thị 

Huyền Nga 
 

11 Đại học 
Pháp luật Việt Nam về bảo hiểm hưu trí 

tự nguyện 

Phạm Thị Thanh 

Khê 

ThS. Đỗ Thị 

Quỳnh Trang 
 

12 Đại học 
Pháp luật về hợp đồng mua bán nhà ở 

thương mại theo phương thức trả dần, 

trả chậm 

Trương Mỹ Linh 
ThS. Trần Cao 

Thành 
 

13 Đại học 
Pháp luật về đấu giá quyền sử dụng đất, 

qua thực tiễn tại tỉnh Thừa Thiên Huế 
Nguyễn Văn Lượm 

ThS. Hoàng Thị 

Vĩnh Quỳnh 
 

14 Đại học 
Kiểm soát hoạt động tổ chức và tham gia 

hội chợ thương mại của thương nhân 

theo pháp luật Việt Nam 

Trần Thị Phương 

Ly 

ThS. Mai Xuân 

Hợi 
 



Stt 

Trình 

độ đào 

tạo 

Tên đề tài khóa luận Người thực hiện 
Người hướng 

dẫn 

Nội dung 

tóm tắt 

15 Đại học 
Kiểm soát hành vi gian lận thuế nhập 

khẩu theo pháp luật Việt Nam 

Nguyễn Trần Trà 

My 

ThS. Nguyễn Thị 

Triển 
 

16 Đại học 
Bảo hiểm liên kết đầu tư theo pháp luật 

Việt Nam 
Lê Thị Ni Na TS. Lê Thị Thảo  

17 Đại học 

Pháp luật về nhượng quyền thương mại 

trong lĩnh vực kinh doanh nhà hàng, qua 

thực tiễn tại thành phố Huế, tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

Phạm Thị Bích 

Ngọc 

ThS. Mai Xuân 

Hợi 
 

18 Đại học 
Pháp luật Việt Nam về hỗ trợ doanh 

nghiệp vừa và nhỏ trong đào tạo nguồn 

nhân lực quản lý 

Nguyễn Thị Nhàn 
ThS. Trần Thị 

Nhật Anh 
 

19 Đại học 
Pháp luật về thương mại hóa nhãn hiệu 

tập thể, qua nghiên cứu trường hợp nhãn 

hiệu “Thanh trà Huế” 

Nguyễn Yến Nhi 
ThS. Trần Cao 

Thành 
 

20 Đại học 
Thực tiễn áp dụng án lệ trong giải quyết 

tranh chấp kinh doanh, thương mại tại 

Việt Nam  

Trương Mỹ Nhi 
ThS. Đồng Thị 

Huyền Nga 
 

21 Đại học 

Quyền hưởng bảo hiểm xã hội của lao 

động nữ theo pháp luật Việt Nam, qua 

thực tiễn tại các doanh nghiệp trên địa 

bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

Nguyễn Thị Kiều 

Oanh 

ThS. Đỗ Thị 

Quỳnh Trang 
 

22 Đại học 
Pháp luật về bảo vệ môi trường trong 

hoạt kinh doanh du lịch, qua thực tiễn 

tại tỉnh Thừa Thiên Huế 

Trương Hữu Phong 
ThS. Hồ Xuân 

Quang 
 

23 Đại học 
Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong thương 

mại quốc tế  
Nguyễn Mỹ Phụng 

TS. Trần Viết 

Long 
 

24 Đại học 
Kinh doanh bất động sản du lịch theo 

pháp luật Việt Nam  
Nguyễn Thị Thắm 

ThS. Hoàng Thị 

Vĩnh Quỳnh 
 

25 Đại học 
Pháp luật về bảo đảm quyền  sử dụng đất 

của hộ gia đình, qua thực tiễn tại tỉnh 

Quảng Nam 

Brao Thị Thành 
ThS. Lê Thị Thùy 

Nhi 
 

26 Đại học 
Pháp luật Việt Nam về bảo đảm thực 

hiện nghĩa vụ bằng tài sản trí tuệ trong 

hợp đồng tín dụng  

Bùi Sĩ Thành TS. Lê Thị Thảo  

27 Đại học 
Pháp luật về thành viên độc lập hội đồng 

quản trị trong công ty cổ phần tại Việt 

Nam 

Nguyễn Thị Thảo 
TS. Cao Đình 

Lành 
 

28 Đại học 
Pháp luật về quản lý thu thuế sử dụng 

đất phi nông nghiệp, qua thực tiễn tại thị 

xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế 

Nguyễn Thị 

Phương Thảo 
TS. Lê Thị Thảo  

29 Đại học 
Pháp luật Việt Nam về quản trị công ty 

cổ phần theo mô hình không có ban 

kiểm soát 

Trần Thị Thảo 
ThS. Trần Thị 

Nhật Anh 
 



Stt 

Trình 

độ đào 

tạo 

Tên đề tài khóa luận Người thực hiện 
Người hướng 

dẫn 

Nội dung 

tóm tắt 

30 Đại học 

Pháp luật về đào tạo nghề cho người 

khuyết tật, qua thực tiễn tại tỉnh Thừa 

Thiên Huế trong bối cảnh đại dịch 

Covid-19 

Hoàng Tấn Thông 
ThS. Mai Đăng 

Lưu 
 

31 Đại học 
Thực thi pháp luật thuế đối với doanh 

nghiệp tại tỉnh Thừa Thiên Huế trong 

bối cảnh ảnh hưởng đại dịch Covid-19 

Nguyễn Thị Hà 

Trang 
TS. Lê Thị Thảo  

32 Đại học Pháp luật Việt Nam về tái bảo hiểm 
Nguyễn Thị Huyền 

Trang 

TS. Đào Mộng 

Điệp 
 

33 Đại học 
Pháp luật Việt Nam về kinh doanh game 

trên nền tảng trực tuyến 
Trần Tú Uyên TS. Lê Thị Thảo  

34 Đại học 
Trách nhiệm của người sử dụng lao 

động đối với lao động chưa thành niên 

theo pháp luật lao động Việt Nam 

Phạm Văn Việt 
TS. Đào Mộng 

Điệp 
 

35 Đại học 
Pháp luật về miễn, giảm thuế thu nhập 

doanh nghiệp đối với doanh nghiệp bị 

ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 

Lê Thuỳ Vy TS. Lê Thị Thảo  

36 Đại học 
Pháp luật về bảo vệ quyền của người lao 

động trong tố tụng dân sự 

Lê Thị Thanh 

Cương 

TS. Nguyễn Thị 

Thuý Hằng 
 

37 Đại học 
Pháp luật về đầu tư thực hiện dự án năng 

lượng điện gió, qua thực tiễn tại tỉnh Gia 

Lai 

Nguyễn Văn Cường 
ThS. Nguyễn 

Ngọc Huy 
 

38 Đại học 
Pháp luật về bảo hộ tên thương mại ở 

Việt Nam 

Nguyễn Văn Công 

Định 

TS. Nguyễn Thị 

Lê Huyền 
 

39 Đại học 
Pháp luật về bảo vệ thông tin cá nhân 

của người tiêu dùng trong thương mại 

điện tử 

Bùi Thị Thuỳ 

Dương 

TS. Vũ Thị 

Hương 
 

40 Đại học 
Pháp luật về tài sản chung của vợ chồng 

trong hoạt động kinh doanh 
Cao Thị Thúy Hiền 

TS. Nguyễn Thị 

Lê Huyền 
 

41 Đại học 

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài 

hợp đồng trong lĩnh vực kinh doanh, 

dưới tác động của đại dịch Covid-19 tại 

Việt Nam 

Trần Thị Thúy Hiền 
ThS. Phan Thị 

Hồng 
 

42 Đại học 

Đơn phương chấm dứt hợp đồng của 

người sử dụng lao động theo pháp luật 

Việt Nam, dưới tác động của đại dịch 

Covid-19 

Trương Thị Hiền 
ThS. Hồ Minh 

Thành 
 

44 Đại học 
Pháp luật về quy tắc giao hàng FOB và 

CIF trong Incoterms 2020  
Đinh Thị Hoa 

ThS. Hồ Minh 

Thành 
 

45 Đại học 

Pháp luật về đảm bảo hoạt động của tổ 

chức Công đoàn trong doanh nghiệp, 

qua thực tiễn áp dụng tại tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

Phan Thúy Hoài 
ThS. Nguyễn 

Ngọc Huy 
 



Stt 

Trình 

độ đào 

tạo 

Tên đề tài khóa luận Người thực hiện 
Người hướng 

dẫn 

Nội dung 

tóm tắt 

46 Đại học 
Pháp luật về thuế thu nhập cá nhân đối 

với hoạt động kinh doanh online ở Việt 

Nam 

Phan Đình Hoàng 
TS. Vũ Thị 

Hương 
 

47 Đại học 
Giao kết hợp đồng thương mại điện tử 

theo pháp luật Việt Nam 
Trần Thị Ngọc Lê 

TS. Nguyễn Thị 

Lê Huyền 
 

48 Đại học 
Pháp luật về thuế trong hoạt động kinh 

doanh của doanh nghiệp 
Lê Thị Liền TS. Lê Thị Thảo  

49 Đại học 
Góp vốn bằng tài sản chung của vợ 

chồng trong hoạt động kinh doanh theo 

pháp luật Việt Nam 

Nguyễn Thùy Linh 
TS. Nguyễn Thị 

Lê Huyền 
 

50 Đại học 
Pháp luật về rác thải trong hoạt động sản 

xuất của doanh nghiệp 

Lê Đoàn Huyền 

Nhi 

ThS. Phan Đình 

Minh 
 

51 Đại học 
Pháp luật về quyền và nghĩa vụ cổ đông 

trong công ty cổ phần 
Lê Huyền Nhi 

TS. Vũ Thị 

Hương 
 

52 Đại học 
Pháp luật về chia tài sản chung của vợ 

chồng phát sinh trong hoạt động kinh 

doanh 

Trương Thị Khánh 

Như 

TS. Trần Viết 

Long 
 

53 Đại học 
Pháp luật về cứu trợ xã hội đối với hộ 

nghèo, qua thực tiễn tại huyện Phong 

Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế 

Hoàng Thị Thanh 

Nhung 

ThS. Nguyễn 

Ngọc Huy 
 

54 Đại học 
Pháp luật về quyền của chủ doanh 

nghiệp tư nhân  
Cao Thị Út Thắm 

TS. Vũ Thị 

Hương 
 

55 Đại học 
Pháp luật Việt Nam về bảo hộ quyền tác 

giả đối với tác phẩm điện ảnh, nghiên 

cứu so sánh pháp luật Hàn Quốc 

Võ Thị Thu Thủy ThS. Đỗ Thị Diện   

56 Đại học 
Pháp luật về quyền tác giả đối với tác 

phẩm âm nhạc trên nền tảng số tại Việt 

Nam 

Phạm Thị Tình ThS. Đỗ Thị Diện   

57 Đại học 
Pháp luật về cho thuê, cho thuê lại trong 

kinh doanh bất động sản tại Việt Nam 

Hoàng Thị Hạnh 

Trang 
TS. Lê Thị Thảo  

58 Đại học 
Pháp luật về hợp đồng thuê mặt bằng 

trong kinh doanh ở Việt Nam 

Mai Thị Ngọc 

Trinh 

ThS. Phan Thị 

Hồng 
 

59 Đại học 
Pháp luật về chuyển nhượng cổ phần, 

qua thực tiễn tại Công ty cổ phần Cảng 

Cửa Việt 

Võ Thị Kiều Trinh 
TS. Nguyễn Thị 

Thuý Hằng 
 

60 Đại học 
Pháp luật về cho vay đối với doanh 

nghiệp vừa và nhỏ tại các ngân hàng 

thương mại ở Việt Nam 

Hoàng Thị Tuyết 
ThS. Hoàng Thảo 

Anh 
 

61 Đại học 
Trách nhiệm pháp lý của người sử dụng 

lao động đối với lao động nữ, qua thực 

tiễn tại tỉnh Thừa Thiên Huế 

Lê Thị Khánh Vân 
ThS. Hoàng Thảo 

Anh 
 

62 Đại học 
Pháp luật về hoạt động tín dụng tại các 

ngân hàng thương mại 

Phạm Nguyễn Hải 

Yến 

TS. Nguyễn Thị 

Thuý Hằng 
 



 

2. Tổng hợp danh mục Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ: 

 

Stt 

Trình 

độ đào 

tạo 

Tên đề tài Người thực hiện Người hướng dẫn 

Nội 

dung 

tóm tắt 

 KHÓA 9 – HUẾ 

1  
Thạc sĩ Ap dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời theo 

luật trọng tài thương mại 

 

Trần Ngọc Tú 

PGS. TS Đỗ Văn 

Đại  

2  
Thạc sĩ Xử lý tài sản của doanh nghiệp phá sản theo 

pháp luật phá sản Việt Nam 
Hà Thanh Sơn 

TS. Dương Quỳnh 

Hoa  

3  
Thạc sĩ Hành vi lạm dụng của doanh nghiệp có vị 

trí thống lĩnh thị trường theo pháp luật cạnh 

tranh Việt Nam 

Nguyễn Thanh 

Vinh 

TS. Hoàng Thị 

Quỳnh Chi  

4  
Thạc sĩ Hợp đồng hợp tác kinh doanh theo pháp 

luật Việt Nam, qua thực tiển tại thành phố 

Đà nẵng 

Nguyễn Tiến Bách 
TS. Hoàng Thị Aí 

Quỳnh  

5  
Thạc sĩ Giai quyết tranh chấp hợp đồng kinh doanh 

thương mại tại trung tâm trọng tài Việt Nam 

 

Thái Công Cường 

TS. Nguyễn Thị 

Hồng Trinh  

6  
Thạc sĩ Pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 

đối với hàng hóa có khuyết tật trong lĩnh 

vực kinh doanh thực phẩm 

Võ Ngọc Dũng 
TS. Hồ Thị Vân 

Anh  

7  
Thạc sĩ Pháp luật về mua bán và sát nhập ngân hàng 

thương mại ở Việt Nam hiện nay 
Lê Thị Hằng Hằng 

TS. Nguyễn Ngọc 

Kiện  

8  
Thạc sĩ Giam đốc thẩm các vụ án kinh doanh 

thương mại, qua thực tiển tại tòa án nhân 

dân cấp cao tại ĐNẵng 

Trịnh Ninh Bình 
TS. Nguyễn Văn 

Bường  

9  
Thạc sĩ Ap dụng bộ luật dân sự và chuyên nghành 

trong giải quyết tranh chấp hợp đồng tín 

dụng tại tóa án 

Trần Tiến Dũng 
PGS.TS. Đoàn Đức 

Lương  

10  
Thạc sĩ Bảo hộ và khai thác các quyền sở hữu công 

nghiệp tại doanh nghiệp theo quy định của 

pháp luật VN 

Phan Đình Đạo 
PGS.TS Trần Văn 

Hải  

11  
Thạc sĩ Pháp luật về giải thể doanh nghiệp qua thực 

tiển tại tỉnh QB 
Phạm Khắc Hoan 

TS. Trần Công 

Dũng  

12  
Thạc sĩ Phòng tránh rủi ro trong giao kết và thực 

hiện hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp 

theo pháp luật VN 

Mai Văn Hoàng TS. Cao Đình Lành 
 

13  
Thạc sĩ Pháp luật về thanh toán tín dụng chứng từ 

trong hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế, 

qua thực tiển ở VN 

Lê Thị Ngọc 

Huyền 

TS. Nguyễn Thị 

Hồng Trinh  

14  
Thạc sĩ Hợp đồng thương mại vi phạm điều kiện có 

hiệu lực hoàn toàn tự nguyện và hậu quả 

pháp luật  

Nguyễn Thị 

Hương 

PGS.TS Trần Thị 

Huệ  

15  
Thạc sĩ Chế độ bảo hiểm ốm đau theo pháp luật 

VN, qua thực tiển tại huyện Bố Trạch, tỉnh 

Quảng Bình 

Võ Khánh Linh 
TS. Hồ Thị Vân 

Anh  

16  
Thạc sĩ Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của lao 

động nữ mang thaitheo pháp luật VN  

Nguyễn Thành 

Luân 
TS. Lê Thị Thảo  



Stt 

Trình 

độ đào 

tạo 

Tên đề tài Người thực hiện Người hướng dẫn 

Nội 

dung 

tóm tắt 

17  
Thạc sĩ Hòa giải ở các cơ sở các tranh chấp môi 

trường theo pháp luật VN, qua thực tiển tại 

thành phố ĐNẵng 

Hồ Văn Mừng 
PGS.TS Ngô Thị 

Hường  

18  
Thạc sĩ 

Pháp luật về kỷ thuật sa thải lao động ở VN Nguyễn Văn Nghĩa 
PGS.TS Nguyễn 

Duy Phương  

19  
Thạc sĩ Pháp luật VN về cho thuê đất đối với doanh 

nghiệp, qua thực tiển tại tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

Lê Thị Thùy Nhi 
TS. Trần Công 

Dũng  

20  
Thạc sĩ Kiểm soát ô nhiễm môi trường nước lưu 

vực sông theo pháp luật VN, qua thực tiển 

tại vùng đồng bằng sông Hồng 

Nguyễn Hoàng 

Thanh Phúc 

TS. Trần Công 

Dũng  

21  
Thạc sĩ Pháp luật VN về kinh doanh bất động sản là 

nhà ở 

Trương Quang 

Sáng 

PGS.TS Nguyễn 

Duy Phương  

22  
Thạc sĩ Pháp luật về dịch vụ thanh toán, qua thực 

tiển tại các ngân hàng thương mại ở VN 

Nguyễn Hoàng 

Tuấn 

TS. Nguyễn Ngọc 

Kiện  

23  

Thạc sĩ Pháp luật về bảo đãm thực hiện nghĩa vụ trả 

nợ tiền vay theo hợp đồng tín dụng ngân 

hàng bằng biện pháp thế chấp tài sản hình 

thành từ vốn vay 

Ngô Thị Thanh 

Thuận  

TS. Nguyễn Văn 

Tuyến 
 

24  
Thạc sĩ Pháp luật VN về thu hồi năng lượng từ chất 

thải, qua thực tiển tại thành phố ĐN 

Trần Thị Thanh 

Thủy 

PGS.TS Ngô Thị 

Hường  

25  
Thạc sĩ Pháp luật về hộ kinh doanh, qua thực tiển 

tại tỉnh QB 
Nguyễn Thị Thư TS. Lê Vệ Quốc  

 KHÓA 9 – QUẢNG TRỊ 

1 
Thạc sĩ Pháp luật về xúc tiến thương mại và thực 

tiển áp dụng tại Quảng Trị 
Phùng Thuận Anh 

TS. Lê Thị Hải 

Ngọc  

2 
Thạc sĩ Pháp luật về nghĩa vụ cung cấp thông tin 

trong giao kết, thực hiện hợp đồng thương 

mại điện tử 

Lê Khánh Bảo 
TS. Hoàng Thị Hải 

Yến  

3 
Thạc sĩ Tranh chấp hợp đồng giả tạo trong hoạt 

động cho vay tài sản và thực tiển kiểm sát 

tại viện kiểm sát nhân dân hai cấp tỉnh QTrị 

Lê Bá Thanh 

Giang 
TS. Trần Văn Duy 

 

4 
Thạc sĩ Pháp luật về nghĩa vụ bảo mật thông tin 

trong giao kết, thực hiện hợp đồng thương 

mại điện tử 

Đặng Quang Hải 
TS. Hoàng Thị Hải 

Yến  

5 
Thạc sĩ Pháp luật bảo vệ môi trường trong hoạt 

động khai thác cát sạn, qua thực tiển tại tỉnh 

QTrị 

Hoàng Ngọc Hạnh 
PGS.TS Hà Thị 

Mai Hiên  

6 
Thạc sĩ Pháp luật về kiểm soát ô nhiểm môi trường 

không khí trong hoạt động giao thông tại VN 

Dương Thị Thu 

Hằng 

PGS.TS Vũ Thị 

Duyên Thủy  

7 
Thạc sĩ Góp vốn vào doanh nghiệp khởi nghiệp sáng 

tạo theo pháp luật VN 

Trần Thị Thúy 

Hằng 
TS. Cao Đình Lành  

8 
Thạc sĩ Pháp luật về bảo trợ xã hội đối với trẻ em 

có hoàn cảnh đặc biệt, qua thực tiển áp 

dụng tại tỉnh QTrị 

Bùi Văn Hồng  
TS. Đào Mộng 

Điệp  

9 
Thạc sĩ Pháp luật về quản lý hành vi bất hợp pháp 

trên thị trường chứng khoán VN 
Nguyễn Văn Hùng 

TS. Nguyễn Ngọc 

Kiện  



Stt 

Trình 

độ đào 

tạo 

Tên đề tài Người thực hiện Người hướng dẫn 

Nội 

dung 

tóm tắt 

10 

Thạc sĩ Thế chấp quyền sử dụng đất nhằm bảo đảm 

cho nghĩa vụ của người thứ ba trong kinh 

doanh thương mại và thực tiển giải quyết tại 

Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh QTrị 

Nguyễn Thị Lan 

Hương 
TS. Trần Văn Duy 

 

11 
Thạc sĩ Hoạt động kiểm sát xét xử các vụ án kinh 

doanh, thương mại qua thực tiển tại Viện 

kiểm sát nhân dân hai cấp tỉnh QTrị 

Trần Thị Lệ TS. Trần Văn Duy 
 

12 
Thạc sĩ Giai quyết tranh chấp hợp đồng bảo hiểm 

con người tại tòa án 
Hoàng Tiến Lực 

TS. Trần Công 

Dũng  

13 
Thạc sĩ Chế độ ốm đau theo pháp luật VN qua thực 

tiển áp dụng tại tỉnh QTrị 
Lê Xuân Lương 

TS. Đào Mộng 

Điệp  

14 
Thạc sĩ Pháp luật về kinh doanh dịch vụ tư vấn 

pháp luật  
Phạm Công Lưu TS. Lê Thị Nga  

15 
Thạc sĩ Pháp luật về các biện pháp phòng tránh rủi 

ro trong giao kết, thực hiện hợp đồng 

thương mại điện tử 

Võ Văn Tiến 
TS. Hoàng Thị Hải 

Yến  

16 

Thạc sĩ Pháp luật về bảo vệ người lao động trong 

việc xử lý kỷ luật lao động và bồi thường 

trách nhiệm vật chất, qua thực tiển áp dụng 

tại tỉnh QTrị 

Võ Văn Thái 
TS. Đào Mộng 

Điệp 
 

17 
Thạc sĩ Chủ thể của hợp đồng kinh doanh bất động 

sản theo pháp luật VN 
Lê Văn Thông 

PGS.TS Đoàn Đức 

Lương  

18 
Thạc sĩ Pháp luật về ưu đãi đầu tư trong lĩnh vực 

bảo vệ môi trường, qua thực tiển tại tỉnh 

QTrị 

Võ Hữu Thông TS. Cao Đình Lành 
 

19 
Thạc sĩ Pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 

trong lĩnh vực dược phẩm tại VN 
Thiều Thị Thúy 

TS. Lê Thị Hải 

Ngọc  

20 
Thạc sĩ Pháp luật về chất thải rắn sinh hoạt, qua 

thực tiển tại thị trấn Khe Sanh, huyện 

Hướng Hóa, QTrị 

Nguyễn Thị Hoài 

Thương 

PGS.TS. Vũ Thị 

Duyên Thủy  

21 
Thạc sĩ 

Pháp luật về đầu tư trong lĩnh vực giáo dục 
Võ Thị Hoài 

Thương 

PGS.TS. Nguyễn 

Duy Phương  

22 
Thạc sĩ Pháp luật về bảo vệ rừng đặc dụng, qua 

thực tiển tại huyện Hướng Hóa, QTrị 
Hồ Thúy Vinh 

PGS.TS. Vũ Thị 

Duyên Thủy  

 KHÓA 10 – HUẾ 

1  

Thạc sĩ Pháp luật về thực tiễn xét xử sơ thẩm tranh 

chấp kinh doanh thương mại, qua thực tiễn 

tại Tòa án nhân dân quận Sơn Trà, thành 

phố Đà Nẵng 

Nguyễn Tuấn Anh 
TS. Nguyễn Ngọc 

Thanh Hà 
 

2  
Thạc sĩ Pháp luật về doanh nghiệp bảo hiểm nhân 

thọ, qua thực tiễn tại tỉnh Quảng Bình 
Phạm Thanh Bình 

TS. Đào Mộng 

Điệp  

3  
Thạc sĩ Áp dụng án lẹ trong giải quyết các tranh 

chấp trong lĩnh vự tín dụng ngân hàng 
Bùi Ngọc Đức 

TS. Đặng Công 

Cường  

4  
Thạc sĩ Pháp luật về đầu tư nước ngoài tại Việt 

Nam, qua thực tiễn tại tỉnh Quảng Bình 

Bùi Thị Quỳnh 

Giang 
TS. Trần Tiến Hải  

5  
Thạc sĩ Pháp luật về quản lý hoàn thuế thu nhập cá 

nhân, qua thực tiễn tại tỉnh Thừa Thiên Huế 

Nguyễn Thị Thanh 

Hà 
TS. Lê Thị Thào  



Stt 

Trình 

độ đào 

tạo 

Tên đề tài Người thực hiện Người hướng dẫn 

Nội 

dung 

tóm tắt 

6  
Thạc sĩ Pháp luật về công chứng các hợp đồng trong 

lĩnh vực nhà ở và quyền sử dụng đất, qua 

thực tiễn tại tỉnh Quảng Bình 

Lê Thị Thu Hà TS. Trần Tiến Hải 
 

7  
Thạc sĩ Pháp luật về bán đấu giá tài sản Nhà nước, 

qua thực tiễn tại tỉnh Quảng Bình 
Lê Thanh Hà TS. Trần Tiến Hải  

8  
Thạc sĩ Pháp luật về tranh chấp hợp đồng xây dựng, 

qua thực tiễn giải quyết tại tỉnh Quảng Nam 
Hồ Thị Hằng TS. Trần Văn Duy  

9  
Thạc sĩ Pháp luật về giám sát hoạt động nội bộ trong 

kinh doanh bảo hiểm nhân thọ, qua thực tiễn 

áp dụng tại tỉnh Quảng Bình 

Nguyễn Văn Hoan 
TS. Nguyễn Ngọc 

Thanh Hà  

10  
Thạc sĩ Pháp luật Việt Nam về giải quyết tranh chấp 

thương mại điện tử đáp ứng yêu cầu của hiệp 

định thương mại tự do EVFTA 

Tô Ngọc Hồng 
TS. Đào Mộng 

Điệp  

11  

Thạc sĩ Pháp luật về giải quyết tranh chấp hợp đồng 

thuê nhà, công trình xây dựng, qua thực tiễn 

xét xử của Tòa án nhân dân thành phố Đà 

Nẵng 

Cao Lê Duy Hùng 
TS. Lê Thị Hải 

Ngọc 
 

12  
Thạc sĩ Pháp luật Việt Nam về kinh doanh nước 

mắm 

Nguyễn Thanh 

Huyền 

TS. Lê Thị Hải 

Ngọc  

13  
Thạc sĩ Pháp luật về kê biên tài sản là quyền sử dụng 

đất trong thi hành án dân sự, qua thực tiễn tại 

quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng 

Bùi Hải Yến Linh 
TS. Phan Thị Nhật 

Tài  

14  
Thạc sĩ Pháp luật về kiểm soát hải quan đối với phế 

liệu nhập khẩu ở Việt Nam hiện nay 
Hồ Thị Na 

PGS.TS Nguyễn 

Thị Thương Huyền  

15  
Thạc sĩ Pháp luật về kinh doanh vàng miếng, qua 

thực tiễn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 
Trần Nam TS. Trần Văn Duy  

16  

Thạc sĩ Pháp luật về giải quyết tranh chấp hợp đồng 

chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại quyền 

sử dụng đất, qua thực tiễn xét xử của tòa án 

nhân dân thành phố Đà Nẵng 

Trần Thị Tố Nga 
TS. Đinh Thế 

Hưng 
 

17  
Thạc sĩ Pháp luật về kiểm soát tập trung kinh tế trên 

thị trường bán lẻ ở Việt Nam hiện nay 
Hoàng Văn Nhàn 

TS. Lê Thị Hải 

Ngọc  

18  
Thạc sĩ Pháp luật về góp vốn trong công ty trách 

nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên 

Trương Thị Hồng 

Nhung 
TS. Lê Thị Thảo  

19  
Thạc sĩ Pháp luật về cơ cấu tổ chức của công ty cổ 

phần, qua thực tiễn tại thành phố Đà Nẵng 
Mai Thanh Sơn TS. Hồ Nhân Ái  

20  
Thạc sĩ Pháp luật về bảo hộ quyền tác giả đối với các 

tác phẩm báo chí điện tử ở Việt Nam 
Nguyễn Tuấn Tài 

PGS.TS Đoàn Đức 

Lương  

21  

Thạc sĩ Pháp luật về thế chấp tài sản bảo đảm tiền 

vay, qua thực tiễn tại các quỹ tín dụng nhân 

dân ở địa bàn huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng 

Bình 

Nguyễn Khắn Tân 
PGS.TS Hà Thị 

Mai Hiên 
 

22  
Thạc sĩ Pháp luật về giải quyết tranh chấp bồi thường 

thiệt hại do vi phạm hợp đồng lao động bằng 

tòa án qua thực tiễn tỉnh Quảng Bình 

Đỗ Quốc Tân 
PGS.TS Nguyễn 

Duy Phương  

23  
Thạc sĩ Pháp luật về đào tạo nghề cho lao động nữ 

nông thôn, qua thực tiễn áp dụng tại tỉnh 

Quảng Bình 

Võ Thị Hồng 

Thanh 

TS. Đào Mộng 

Điệp  



Stt 

Trình 

độ đào 

tạo 

Tên đề tài Người thực hiện Người hướng dẫn 

Nội 

dung 

tóm tắt 

24  
Thạc sĩ Thực thi pháp luật bảo vệ quyền lợi người 

tiêu dùng ở Việt Nam hiện nay 

Nguyễn Hữu 

Thành 

TS. Lê Thị Hải 

Ngọc  

25  
Thạc sĩ Giải quyết tranh chấp lãi suất trong hợp đồng 

tín dụng theo pháp luật Việt Nam 

Nguyễn Hữu 

Thành 

PGS.TS Nguyễn 

Duy Phương  

26  
Thạc sĩ Tổ chức đại diện người sử dụng lao động 

theo pháp luật Việt Nam 

Nguyễn Thị Thu 

Thảo 

PGS.TS Trần Thị 

Huệ  

27  
Thạc sĩ Pháp luật Việt Nam về quyền của lao động 

nữ, qua thực tiễn tại các doanh nghiệp ở tỉnh 

Quảng Bình 

Nguyễn Thị Ngọc 

Khánh 

TS. Nguyễn Thị 

Thúy Hằng  

28  
Thạc sĩ Pháp luật về kinh doanh bất động sản và thực 

tiễn tại thành phố Đà Nẵng 
Đặng Phước Vĩnh TS. Hồ Nhân Ái  

29  
Thạc sĩ Pháp luật vê kinh Doanh dịch vụ bảo vệ, qua 

thực tiễn áp dụng tại tỉnh Quảng Bình 
Hoàng Ngọc Vũ 

TS. Nguyễn Ngọc 

Thanh Hà  

30  
Thạc sĩ Pháp luật Việt Nam về bồi thường thiệt hại 

sức khỏe và tính mạng cho người lao động 
Văn Thị Ánh TS. Trần Văn Biên  

31  
Thạc sĩ Pháp luật về đầu tư trực tiếp nước ngoài, qua 

thực tiễn tại tỉnh Thừa Thiên Huế 
Hoàng Văn Bình TS. Lê Thị Thảo  

32  
Thạc sĩ Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất vô 

hiệu theo pháp luật Việt Nam 
Lại Phước Lợi 

TS. Hoàng Thị Hải 

Yến  

33  
Thạc sĩ Pháp luật về quản lý chất thải y tế, qua thực 

tiễn tại tỉnh Thừa Thiên Huế 
Trần Minh Tâm 

TS. Nguyễn Thị 

Châu  

34  

Thạc sĩ Hợp đồng cung cấp nước sạch sinh hoạt theo 

pháp luật Việt Nam, qua thực tiễn áp dụng 

tại Công ty cổ phần Cấp nước Thừa Thiên 

Huế 

Hồ Hạnh Văn TS.Cao Đình Lành 

 

35  
Thạc sĩ Pháp luật về ngành nghề kinh doanh có điều 

kiện tại Việt Nam 
Bùi Thanh Cường 

TS. Hồ Thị Vân 

Anh  

36  
Thạc sĩ Pháp luật về bảo tồn và phát triển làng nghề 

truyền thống, qua thực tiễn tại tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

Hoàng Phương 

Thảo 

TS. Đặng Công 

Cường  

37  

Thạc sĩ Pháp luật về bảo hộ, khai thác nhãn hiệu cho 

sản phẩm địa phương mang yếu tố địa danh, 

qua thực tiễn tại các tỉnh từ Thừa Thiên Huế 

đến Quảng Ngãi 

Nguyễn Văn Sơn 
PGS.TS. Trần Văn 

Hải 
 

38  
Thạc sĩ Quyền và nghĩa vụ doanh nghiệp trong hợp 

đồng Xây dựng – sở hữu – kinh doanh theo 

pháp luật Việt Nam 

Nguyễn Xuân Thái TS. Cao Đình Lành 
 

39  
Thạc sĩ Pháp luật về giải quyết tranh chấp đất đai 

trong kinh doanh bất động sản bằng tòa án 
Trần Thị Linh Chi 

PGS.TS. Nguyễn 

Văn Cừ  

40  
Thạc sĩ Pháp luật Việt Nam về bảo lãnh thực hiện 

nghĩa vụ trong hợp đồng tín dụng, qua thực 

tiễn tại tỉnh Quảng Bình 

Nguyễn Thành 

Tâm 

TS. Hoàng Thị Hải 

Yến  

41  
Thạc sĩ 

Pháp luật về quảng cáo mỹ phẩm ở Việt Nam Võ Thị Như Ngọc 
PGS.TS. Hà Thị 

Mai Hiên  

42  

Thạc sĩ Pháp luật về trách nhiệm bồi thường thiệt hại 

của doanh nghiệp trong hoạt động khai thác 

khoáng sản, qua thực tiễn tại tỉnh Quảng 

Bình 

Đinh Quang Vịnh 
PGS.TS. Vũ Thị 

Duyên Thủy 
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43  
Thạc sĩ Pháp luật về khai thác khoáng sản, qua thực 

tiễn tại tỉnh Quảng Bình 
Lê Ất Mão TS. Trần Tiến Hải  

44  
Thạc sĩ Pháp luật về bảo vệ môi trường đối với tài 

nguyên du lịch tự nhiên, qua thực tiễn tại tỉnh 

Quảng Bình 

Nguyễn Thị Bạch 

Cúc 

TS. Nguyễn Ngọc 

Thanh Hà  

45  
Thạc sĩ Thế chấp phần vốn góp trong công ty cổ 

phần theo pháp luật Việt Nam 
Nguyễn Duy Triều 

PGS.TS. Vũ Thị 

Duyên Thủy  

46  
Thạc sĩ Pháp luật về sở hữu nhà chung cư của nhà 

đầu tư trong kinh doanh bất động sản, qua 

thực tiễn tại tỉnh Quảng Bình 

Phan Văn Hiếu 
TS. Trần Công 

Dũng  

47  
Thạc sĩ Pháp luật về bảo hiểm xã hội tự nguyện cho 

người lao động là ngư dân, qua thực tiễn tại 

tỉnh Quảng Bình 

Nguyễn Hồng 

Quang 
TS. Lê Thị Thảo 

 

48  
Thạc sĩ Pháp luật về thế chấp quyền sử dụng đất ở để 

đảm bảo trong hợp đồng tín dụng, qua thực 

tiễn tại tỉnh Thừa Thiên Huế 

Huyền Tôn Nữ 

Minh Tâm 
TS. Cao Đình Lành 

 

49  
Thạc sĩ Quyền của người góp vốn bằng tài sản là 

quyền sở hữu công nghiệp theo pháp luật 

Việt Nam 

Hồ Nguyễn Thảo 

Nguyên 

TS. Đặng Công 

Cường  

50  

Thạc sĩ Pháp luật về kê biên, bán đấu giá tài sản là 

quyền sử dụng đất trong hoạt động thu hồi 

nợ của các tổ chức tín dụng qua thực tiễn tại 

tỉnh Quảng Trị 

Hoàng Anh Tuấn 
TS. Nguyễn Thị 

Thúy Hằng 
 

51  
Thạc sĩ Pháp luật về nội quy lao động trong doanh 

nghiệp, qua thực tiễn tại thành phố Đà Nẵng 

Phan Lê Nguyên 

Hạnh 

TS. Đào Mộng 

Điệp  

52  
Thạc sĩ Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp trong 

hợp đồng Xây dựng – kinh doanh – chuyển 

giao theo pháp luật Việt Nam 

Phạm Thị Phi Vân TS. Cao Đình Lành 
 

53  
Thạc sĩ Pháp luật về điều kiện kinh doanh bất động 

sản đối với cá nhân, tổ chức nước ngoài tại 

Việt Nam 

Nguyễn Thu Thảo TS. Trần Văn Duy 
 

54  
Thạc sĩ Pháp luật về quyền sử dụng đất của các cơ sở 

tôn giáo và tín ngưỡng, qua thực tiễn tại tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

La Thị Hữu Phú 
TS. Lê Thị Hải 

Ngọc  

55  
Thạc sĩ Pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi 

từ hộ kinh doanh 

Nguyễn Thị Thúy 

Ngọc 
TS. Cao Đình Lành  

 KHÓA 10 – GIA LAI 

1  

Thạc sĩ Pháp luật về tái định cư cho đồng bào thiểu 

số khi Nhà nước thu hồi đất, qua thực tiễn 

thực hiện hệ thống công trình thủy lợi Ia 

Mơ, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai 

Nguyễn Tuấn Anh 
PGS.TS Trần Thị 

Huệ 
 

2  
Thạc sĩ Pháp luật về hợp đồng mua bán hàng hóa là 

Cà phê, qua thực tiễn tại địa bàn Tây 

Nguyên 

Nguyễn Văn Bảo 
TS. Hoàng Thị Hải 

Yến  

3  
Thạc sĩ Thu nhập chịu thuế theo luật thuế thu nhập 

cá nhân tại Việt Nam 
Đinh Thanh  Bình 

PGS.TS Bành 

Quốc Tuấn  



Stt 

Trình 

độ đào 

tạo 

Tên đề tài Người thực hiện Người hướng dẫn 

Nội 

dung 

tóm tắt 

4  
Thạc sĩ Pháp luật về bảo vệ quyền của người tiêu 

dùng trong hợp đồng điện tử giao kết qua 

mạng Internet 

Nguyễn Thanh 

Diệp 

PGS.TS Bành 

Quốc Tuấn  

5  
Thạc sĩ Pháp luật về giao dịch phái sinh hàng hóa ở 

Việt Nam 

Phạm Thị Ngọc 

Duyên 
TS. Lê Thị Thảo  

6  
Thạc sĩ Cấu trúc hội đồng quản trị của công ty cổ 

phần theo pháp luật Việt Nam 
Vũ Bá Đông 

PGS.TS Bành 

Quốc Tuấn  

7  
Thạc sĩ Quyền lợi của người lao động bị tai nạn lao 

động, bệnh nghề nghiệp theo pháp luật Việt 

Nam 

Nguyễn Thị Hải TS. Lê Thị Thảo 
 

8  
Thạc sĩ Thực hiện hợp đồng thương mại khi hoàn 

cảnh thay đổi cơ bản theo pháp luật Việt 

Nam 

Lý Thị Thanh 

Hằng 

PGS.TS Nguyễn 

Văn Cừ  

9  
Thạc sĩ Pháp luật về bảo hiểm y tế bắt buộc, qua 

thực tiễn tại tỉnh Gia Lai 

Dương Thị Thanh 

Hiếu 

TS. Trần Công 

Dũng  

10  
Thạc sĩ Trách nhiệm pháp lý của doanh nghiệp 

trong lĩnh vực môi trường, qua thực tiễn tại 

tỉnh Gia Lai 

Trần Thị Hồng 
TS. Trần Công 

Dũng  

11  
Thạc sĩ Pháp luật về kiểm tra hải quan điện tử đối 

với xuất xứ hàng hóa nhập khẩu ở Việt 

Nam 

Nguyễn Văn 

Luyến 

TS. Trần Viết 

Long  

12  
Thạc sĩ Pháp luật xử lý vi phạm trong lĩnh vực dịch 

vụ viễn thông, qua thực tiễn tại tỉnh Gia Lai 
Phạm Thị Lựu 

PGS.TS Nguyễn 

Duy Phương  

13  
Thạc sĩ Pháp luật về kiểm soát chất lượng hàng hóa 

nhập khẩu ở Việt Nam 
Nguyễn Thị Nga 

TS. Trần Viết 

Long  

14  
Thạc sĩ Pháp luật về tín dụng tiêu dùng tại các ngân 

hàng thương mại qua thực tiễn tại địa bàn 

huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai 

Mai Thị Bích 

Ngọc 

PGS.TS Bành 

Quốc Tuấn  

15  
Thạc sĩ Pháp luật về bảo hiểm tai nạn lao động, 

bệnh nghề nghiệp, qua thực tiễn tại tỉnh Gia 

Lai 

Nguyễn Thị Thu 

Nhi 

PGS.TS Trần Thị 

Huệ  

16  
Thạc sĩ Pháp luật về bảo vệ việc làm và thực tiễn 

thực hiện tại huyện Chư Prongo, tình Gia 

Lai 

Hồ Văn Phúc 
PGS.TS Trần Thị 

Huệ  

17  
Thạc sĩ Pháp luật về hải quan điện tử đối với hàng 

hóa nhập khẩu ở Việt Nam 
Bùi Văn Phụng 

PGS.TS. Nguyễn 

Thị Thương Huyền  

18  
Thạc sĩ Bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận “Made in 

Việt Nam” 

Nguyễn Xuân 

Phương 

PGS.TS Vũ Thị 

Hải Yến  

19  
Thạc sĩ Pháp luật về bảo vệ môi trường ở nông 

thôn, qua thực tiễn tại tỉnh Gia Lai 
Bùi Văn Thắng 

PGS.TS Nguyễn 

Văn Cừ  

20  
Thạc sĩ Xử lý hợp đồng thương mại vô hiệu theo 

pháp luật Việt Nam 
Lý Văn Thuận 

PGS.TS Nguyễn 

Văn Cừ  

21  
Thạc sĩ Pháp luật về bồi thường thiệt hại cho người 

dân khi nhà nước thu hồi đất nông nghiệp, 

qua thực tiễn tại tỉnh Gia Lai 

Nguyễn Thị Thủy 
PGS.TS Trần Thị 

Huệ  

22  
Thạc sĩ Nghĩa vụ của doanh nghiệp trong kinh 

doanh hàng hóa, dịch vụ trong bảo vệ quyền 

lợi người tiêu dùng 

Lê Văn Tuấn 
TS. Hồ Thị Vân 

Anh  



Stt 

Trình 

độ đào 

tạo 

Tên đề tài Người thực hiện Người hướng dẫn 

Nội 

dung 

tóm tắt 

23  
Thạc sĩ Pháp luật về giám định nhãn hiệu tại Việt 

Nam 
Đinh Quang Tuyến 

PGS.TS Vũ Thị 

Hải Yến  

24  
Thạc sĩ Pháp luật về thời hạn, thời hiệu trong giải 

quyết tranh chấp kinh doanh thương mại tại 

Tòa án 

Lê Thị Bích Vân 
PGS.TS Bành 

Quốc Tuấn  

 KHÓA 10 – ĐĂK LĂK 

1  
Thạc sĩ Pháp luật về thuế chuyển nhượng bất động 

sản, qua thực tiễn tại tỉnh Đăk Lăk 
Lê Xuân Bẩy 

TS. Nguyễn Văn 

Hợi  

2  
Thạc sĩ Pháp luật về hoà giải tranh chấp lao động, 

qua thực tiễn áp dụng tại Đăk Lăk 
Phạm Đức Bùi 

PGS.TS. Nguyễn 

Minh Hằng  

3  
Thạc sĩ Chế tài tạm tạm dừng, đơn phương chấm 

dứt hợp đồng mua bán hàng hoá theo pháp 

luật Việt Nam 

Giản Thị Chung 
PGS.TS. Nguyễn 

Minh Hằng  

4  
Thạc sĩ Trách nhiệm sản phẩm của doanh nghiệp 

trong bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng theo 

pháp luật Việt Nam 

Bùi Lê Thùy Dung 
PGS.TS Ngô Thị 

Hường  

5  
Thạc sĩ Pháp luật về xử lý vi phạm trong bảo tồn 

các loài động vật rừng nguy cấp, quý hiếm, 

qua thực tiễn thi hành tại tỉnh Đắk Lắk 

Nguyễn Thị Trang 

Dung 

TS. Nguyễn Thị 

Châu  

6  
Thạc sĩ Pháp luật về biện pháp bảo đảm trong hoạt 

động cho vay tại các ngân hàng trên địa bàn 

tỉnh Đăk Lăk 

Phạm Lê Thành 

Đạt 

TS. Trần Viết 

Long  

7  
Thạc sĩ Pháp luật về sở hữu nhà ở của nhà đầu tư 

nước ngoài tại Việt Nam 
Hồ Thị Mỹ Hải 

PGS.TS Nguyễn 

Thị Hiền Phương  

8  

Thạc sĩ Pháp luật về bảo đảm quyền tố tụng của 

đương sự trong giải quyết tranh chấp kinh 

doanh thương mại, qua thực tiễn tại tỉnh 

Đắk Lắk 

Lê Danh Hải 
PGS.TS Ngô Thị 

Hường 
 

9  
Thạc sĩ Áp dụng Bộ luật dân sự và Luật kinh doanh 

bất động sản trong giải quyết các tranh chấp 

hợp đồng kinh doanh bất động sản 

Nguyễn Chí Hiếu 
TS. Nguyễn Văn 

Hợi  

10  
Thạc sĩ Chứng minh trong giải quyết tranh chấp 

kinh doanh thương mại, qua thực tiễn tại 

tỉnh Đăk Lăk 

Nguyễn Quốc Hòa 
PGS.TS Ngô Thị 

Hường  

11  
Thạc sĩ Pháp luật về bảo hộ tri thức truyền thống 

đối với các bài thuốc cổ truyền, qua thực 

tiễn tại tỉnh Đăk Lắk. 

Võ Thuận Hóa 
PGS.TS Đoàn Đức 

Lương  

12  
Thạc sĩ Pháp luật về hợp đồng chuyển giao công 

nghệ độc quyền trong lĩnh vực sở hữu công 

nghiệp 

Nguyễn Đình 

Hùng 

TS. Nguyễn Văn 

Hợi  

13  

Thạc sĩ Pháp luật về đăng ký biện pháp bảo đảm 

trong lĩnh vực ngân hàng, qua thực tiễn áp 

dụng tại ngân hàng quốc tế Việt Nam - Chi 

nhánh Đăk Lăk 

Hoàng Vũ Thanh  

Hưng 

TS. Nguyễn Thị 

Hồng Trinh 
 

14  
Thạc sĩ Pháp luật về giải quyết tranh chấp hợp đồng 

thế chấp quyền sử dụng đất tại Toà án qua 

thực tiễn tại tỉnh Đăk Lăk 

Ngô Công Khánh 
TS. Nguyễn Ngọc 

Kiện  



Stt 

Trình 

độ đào 

tạo 

Tên đề tài Người thực hiện Người hướng dẫn 

Nội 

dung 

tóm tắt 

15  
Thạc sĩ  Giao kết và thực hiện hợp đồng thương mại 

điện tử theo pháp luật Việt Nam - Một số 

rủi ro pháp lý 

Phạm Duy Khánh 
TS. Nguyễn Văn 

Hợi  

16  

Thạc sĩ Pháp luật về thu hồi giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản 

gắn liền với đất đối với hộ gia đình, cá nhân 

qua thực tiễn tại huyện Krongbok, Đăk Lăk 

Nguyễn Huy Minh TS. Lê Thị Nga 

 

17  
Thạc sĩ Pháp luật về thuế đối với hộ kinh doanh ở 

Việt Nam 
Văn Công Minh 

PGS.TS. Nguyễn 

Thị Thương Huyền  

18  

Thạc sĩ 

Pháp luật về kiểm soát hải quan đối với phế 

liệu nhập khẩu ở Việt Nam hiện nay 
Hồ Thị Na 

PGS.TS. Nguyễn 

Thị Thương Huyền 

Học viện tài chính 

- Hà Nội  

19  
Thạc sĩ Pháp luật về bảo đảm quyền tài sản của tổ 

chức kinh tế trong quy hoạch, kế hoạch sử 

dụng đất, qua thực tiễn tại tỉnh Đắk Lắk 

Nguyễn Thị Nga 
PGS.TS Nguyễn 

Hiền Phương  

20  
Thạc sĩ Các công cụ pháp lý trong bảo vệ môi 

trường ở Việt Nam 
Đặng Văn Nhân 

PGS.TS Nguyễn 

Hiền Phương  

21  
Thạc sĩ Vai trò của cộng đồng dân cư trong đánh 

giá tác động môi trường theo pháp luật Việt 

Nam, qua thực tiễn tại tỉnh Đăk Lăk 

Hoàng Thị Thu 

Phương 

TS. Nguyễn Thị 

Châu  

22  
Thạc sĩ Pháp luật về thế chấp tài sản là quyền đòi 

nợ tại các ngân hàng thương mại 

Nguyễn Hữu 

Thanh 

PGS.TS. Nguyễn 

Minh Hằng  

23  
Thạc sĩ Pháp luật về mua lại doanh nghiệp tại Việt 

Nam 

Đinh Thị Thu 

Thảo 

PGS.TS Hà Thị 

Mai Hiên  

24  
Thạc sĩ Tự vệ trong nhập khẩu hàng hóa nước ngoài 

vào Việt Nam hiện nay 

Đinh Quang 

Trưởng 

PGS.TS. Nguyễn 

Thị Thương Huyền  

 KHÓA 10 - KOMTUM 

1  
Thạc sĩ Pháp luật về cơ cấu tổ chức của Hợp tác xã 

qua thực tiễn tại tỉnh Gia Lai 
Đinh Ly Na 

PGS.TS Nguyễn 

Duy Phương  

2  
Thạc sĩ Pháp luật về kinh doanh Bảo hiểm cháy, nổ 

bắt buộc qua thực tiễn áp dụng tại tỉnh Kon 

Tum 

Trương Ngọc Anh 
TS. Nguyễn Thị 

Thúy Hằng  

3  
Thạc sĩ Hòa giải các tranh chấp về kinh doanh 

thương mại, qua thực tiễn tại TAND hai cấp 

tỉnh Kon Tum 

Vũ Thị Hà Anh 
TS. Nguyễn Văn 

Bường  

4  
Thạc sĩ Pháp luật về bồi thường thiệt hại sức khỏe 

và tính mạng cho người lao động qua thực 

tiễn tại tỉnh Kon Tum 

Nguyễn Đắc Cảnh TS. Hồ Nhân Ái 
 

5  
Thạc sĩ Pháp luật về kinh doanh công cụ hỗ trợ, 

thực tiễn áp dụng tại tỉnh Kon Tum 

Nguyễn Đình 

Công 
TS. Lê Thị Nga  

6  
Thạc sĩ Chế định người đại diện của doanh nghiệp 

theo pháp luật Việt Nam 
Nguyễn Tiến Dũng 

TS. Nguyễn Thị 

Thúy Hằng  

7  
Thạc sĩ Pháp luật về đầu tư phát triển năng lượng 

điện mặt trời, qua thực tiễn tại tỉnh Kon 

Tum 

Lê Xuân Đạt 
TS. Phùng Thị 

Thùy Linh  



Stt 

Trình 

độ đào 

tạo 

Tên đề tài Người thực hiện Người hướng dẫn 

Nội 

dung 

tóm tắt 

8  
Thạc sĩ Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy 

định của pháp luật Việt Nam, qua thực tiễn 

tại tỉnh Kon Tum  

Nguyễn Anh Định 
PGS.TS Hà Thị 

Mai Hiên  

9  
Thạc sĩ Pháp luật bảo vệ rừng phòng hộ, qua thực 

tiễn tại tỉnh Kon Tum 

Nguyễn Trường 

Giang 
TS. Hồ Nhân Ái  

10  
Thạc sĩ Giải quyết tranh chấp thương mại trong lĩnh 

vực đầu tư bằng trọng tài tại Việt Nam 
Nguyễn Hành 

PGS.TS. Nguyễn 

Thị Thương Huyền  

11  
Thạc sĩ Giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán 

hàng hóa nông sản qua thực tiễn tại tòa án 

nhân dân ở tỉnh Kon Tum 

Đặng Quốc Hiền 
TS. Trần Công 

Dũng  

12  
Thạc sĩ Pháp luật về đại diện trong vụ án kinh 

doanh thương mại 
Trần Minh Huy TS. Bùi Kim Hiếu  

13  
Thạc sĩ Hợp đồng đấu thầu xây dựng theo pháp luật 

Việt Nam 
Dương Văn Khôi 

TS. Nguyễn Thị 

Hồng Trinh  

14  
Thạc sĩ Giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương 

mại bằng tòa án, qua thực tiễn tại tỉnh Kon 

Tum 

Bùi Thị Thùy Mai 
TS. Nguyễn Thị 

Châu  

15  
Thạc sĩ Pháp luật về Hợp đồng cho thuê nhà ở 

thương mại đối với người nước ngoài ở Việt 

Nam 

Nguyễn Văn Minh 
TS. Đặng Trần 

Thanh Ngọc  

16  
Thạc sĩ Pháp luật về đầu tư xây dựng các nhà máy 

thủy điện, qua thực tiễn tại tỉnh Kon Tum 
Phạm Xuân Minh 

TS. Phùng Thị 

Thùy Linh  

17  
Thạc sĩ Pháp luật về bảo hiểm thai sản dưới góc độ 

bình đẳng giới, qua thực tiễn tại tỉnh Kon 

Tum 

Nguyễn Văn Mười 
TS. Hoàng Thị Hải 

Yến  

18  
Thạc sĩ Pháp luật bảo hiểm xã hội tự nguyện đối với 

người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Kon 

Tum 

Cầm Thị Thanh 

Nga 

PGS.TS Nguyễn 

Duy Phương  

19  
Thạc sĩ Pháp luật Việt Nam về bảo hộ đầu tư đáp 

ứng yêu cầu của hiệp định bảo hộ đầu tư 

(EVIPIA) 

Nguyễn Công 

Quyền 

TS. Nguyễn Thị 

Hồng Trinh  

20  
Thạc sĩ Pháp luật về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối 

doanh nghiệp, qua thực tiễn thi hành trên 

địa bàn tỉnh Kon Tum 

Nguyễn Tấn Sang 
TS. Đinh Thế 

Hưng  

21  
Thạc sĩ Pháp luật về thế chấp quyền sử dụng đất 

trong hoạt động kinh doanh qua thực tiễn tại 

Kon Tum 

Kring Y Mai 

Sương 

TS. Nguyễn Văn 

Bường  

22  
Thạc sĩ Pháp luật về chuyển nhượng quyền sử dụng 

đất trong kinh doanh bất động sản, qua thực 

tiễn tại tỉnh Kon Tum 

Võ Trí Tài 
TS. Nguyễn Thị 

Châu  

23  
Thạc sĩ Pháp luật về giải quyết tranh chấp hợp đồng 

tín dụng ngân hàng, qua thực tiễn tại Tòa án 

nhân dân ở tỉnh Kon Tum 

Trịnh Thị Bình 

Thanh 
TS. Lê Thị Nga 

 

24  
Thạc sĩ Hợp đồng mua bán hàng hóa nông sản, qua 

thực tiễn tại tỉnh Kon Tum 
Trần Minh Thắng TS. Cao Đình Lành  

25  
Thạc sĩ Dịch vụ chuyển giao công nghệ theo pháp 

luật Việt Nam 
Lê Phước Thống 

TS. Đặng Trần 

Thanh Ngọc  



Stt 

Trình 

độ đào 

tạo 

Tên đề tài Người thực hiện Người hướng dẫn 

Nội 

dung 

tóm tắt 

26  
Thạc sĩ Quyền của đương sự trong giải quyết vụ án 

kinh doanh thương mại, qua thực tiễn tại 

Tòa án nhân dân ở tỉnh Kon Tum 

Phạm Đức Thuận TS. Trần Văn Duy 
 

27  
Thạc sĩ Pháp luật về giao dịch bảo đảm tiền vay 

trong hoạt động của ngân hàng thương mại 

Việt Nam 

Phạm Công Toàn 
TS. Đinh Thế 

Hưng  

28  
Thạc sĩ Pháp luật về ưu đãi đầu tư trong khu công 

nghiệp, khu kinh tế, qua thực tiễn tại tỉnh 

Kon Tum 

Bùi Thị Trang 
TS. Nguyễn Thị 

Hồng Trinh  

29  
Thạc sĩ Pháp luật về sử dụng quỹ đất tạo vốn xây 

dựng cơ sở hạ tầng, qua thực tiễn áp dụng 

tại tỉnh Gia Lai 

Nguyễn Thị Huyền 

Trang 

TS. Nguyễn Văn 

Bường  

30  
Thạc sĩ Pháp luật về bồi thường và hỗ trợ khi nhà 

nước thu hồi đất nông nghiệp, qua thực tiễn 

tại tỉnh Kon Tum 

Trịnh Thu Trang 
PGS.TS Hà Thị 

Mai Hiên  

31  
Thạc sĩ Pháp luật về kinh doanh vật liệu nổ, qua 

thực tiễn tại tỉnh Kon Tum 
Lê Thành Trung TS. Lê Thị Nga  

32  Thạc sĩ Pháp luật về vốn của công ty cổ phần Bùi Duy Tuấn TS. Trần Văn Duy  

33  
Thạc sĩ Những rủi ro pháp lý trong giao kết và thực 

hiện hợp đồng thế chấp tải sản là quyền sử 

dụng đất 

Trần Tỷ 
TS. Hoàng Thị Hải 

Yến   

 KHÓA 10 – QUẢNG TRỊ 

1  
Thạc sĩ Pháp luật về phân loại chất thải rắn tại 

nguồn, qua thực tiễn tại tỉnh Quảng Trị 
Trần Thị Lệ Hà 

PGS.TS Ngô Thị 

Hường  

2  
Thạc sĩ Áp dụng án lệ trong giải quyết các  tranh 

chấp kinh doanh thương mại tại tòa án ở 

Việt Nam 

Lê Văn Thiện Hải 
PGS.TS Nguyễn 

Duy Phương  

3  
Thạc sĩ Pháp luật về hợp đồng góp vốn bằng quyền 

sử dụng đất  
Trần Thị Hằng 

TS. Hồ Thị Vân 

Anh  

4  
Thạc sĩ Hợp đồng chuyển nhượng bất động sản 

hình thành trong tương lai theo pháp luật 

Việt Nam 

Lê Mạnh Hùng 
TS. Hồ Thị Vân 

Anh  

5  
Thạc sĩ Pháp luật về đấu giá bất động sản để thi 

hành án dân sự trong các vụ án kinh doanh 

thương mại, qua thực tiễn tại tỉnh Quảng Trị 

Phan Ngọc Huy 
TS. Hoàng Thị Hải 

Yến   

6  
Thạc sĩ Pháp luật về sản xuất nông nghiệp hữu cơ, 

qua thực tiễn tại tỉnh Quảng Trị 
Nguyễn Văn Lâm TS. Lê Thị Nga  

7  
Thạc sĩ Vai trò của tổ chức Công đoàn trong thương 

lượng và ký kết thực hiện thỏa ước lao động 

tập thể, qua thực tiễn tại tỉnh Quảng Trị 

Nguyễn Khắc Lập 
TS. Đào Mộng 

Điệp  

8  
Thạc sĩ Pháp luật về kiểm soát giao dịch tư lợi trong 

hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng 

đất, qua thực tiễn tại tỉnh Quảng Trị 

Phan Văn Linh 
TS. Nguyễn Ngọc 

Kiện  

9  
Thạc sĩ Thế chấp dự án đầu tư kinh doanh bất động 

sản tại ngân hàng thương mại theo pháp luật 

Việt Nam 

Đinh Phúc TS. Lê Thị Phúc 
 



Stt 

Trình 

độ đào 

tạo 

Tên đề tài Người thực hiện Người hướng dẫn 

Nội 

dung 

tóm tắt 

10  
Thạc sĩ  Pháp luật về bảo vệ môi trường trong hoạt 

động xuất, nhập khẩu phế liệu, qua thực tiễn 

áp dụng tại Tỉnh Quảng Trị 

Trần Thị Diễm 

Phúc  

TS. Dương Hương 

Sơn  

11  
Thạc sĩ Pháp luật Việt Nam về hợp đồng kinh 

doanh bất động sản 
Nguyễn Quang Tài 

TS. Nguyễn Ngọc 

Kiện  

12  
Thạc sĩ Pháp luật về cơ chế ba bên trong quan hệ 

lao động, qua thực tiễn thực hiện trong các 

doanh nghiệp tại tỉnh Quảng Trị 

Võ Ngọc Tuấn 
TS. Đào Mộng 

Điệp  

13  
Thạc sĩ Pháp luật về tín dụng cho vay kinh doanh 

bất động sản của ngân hàng thương mại  
 Hồ Văn Thanh TS. Lê Thị Thảo  

14  
Thạc sĩ Pháp luật về kiểm soát ô nhiễm môi trường 

từ bao bì thuốc bảo vệ thực vật, qua thực 

tiễn tại tỉnh Quảng Trị 

Nguyễn Công 

Thăng 

PGS.TS Ngô Thị 

Hường  

15  
Thạc sĩ Pháp luật về phòng, chống gian lận thương 

mại, qua thực tiễn tại Cục Hải quan tỉnh 

Quảng Trị. 

Trần Quốc Vương 
TS. Nguyễn Ngọc 

Kiện  

 

G. Công khai thông tin đào tạo theo đơn đặt hàng của nhà nước, địa phương và doanh nghiệp 

STT 
Tên đơn vị đặt hàng 

đào tạo 

Số 

lượng 

Trình độ 

đào tạo 
Chuyên ngành đào tạo Kết quả đào tạo 

1 
Sở GD&ĐT Tỉnh Thừa 

Thiên Huế 
80 

ĐT ngắn 

hạn 

Bồi dưỡng kiến thức PL cho 

GV dạy môn GDCD 
Chứng nhận 

2 Sở GD&ĐT Đak Nông 49 
ĐT ngắn 

hạn 

Bồi dưỡng kiến thức PL cho 

GV dạy môn GDCD 
Chứng nhận 

3 Sở GD&ĐT Quảng Trị 183 
ĐT ngắn 

hạn 

Bồi dưỡng kiến thức PL cho 

GV dạy môn GDCD 
Chứng nhận 

4 Sở Tư pháp Quảng Trị 139 
ĐT ngắn 

hạn 

Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tư 

pháp 
Chứng nhận 

5 
Liên đoàn Lao động 

Thành phố Đà Nẵng 
43 

ĐT ngắn 

hạn 

Bồi dưỡng kiến thức pháp luật 

và kỹ năng trong lĩnh vực lao 

động 

Chứng nhận 

6 
Sở Nội vụ tỉnh Thừa 

Thiên Huế 
103 

ĐT ngắn 

hạn 

Bồi dưỡng kiến thức chuyên 

sâu lĩnh vực Quản lý nhà nước 

về Tư pháp – Hộ tịch 
Chứng nhận 

7 

Phòng Tài nguyên và 

Môi trường huyện Đăk 

Song 

37 
ĐT ngắn 

hạn 

Bồi dưỡng kiến thức pháp luật 

về đất đai 
Chứng nhận 

8 Sở GD&ĐT Đak Nông 100 
ĐT ngắn 

hạn 

Bồi dưỡng kiến thức PL cho 

GV dạy môn Sinh học 
Chứng nhận 

9 Sở GD&ĐT Đak Nông 208 
ĐT ngắn 

hạn 

Bồi dưỡng kiến thức PL cho 

GV dạy môn Toán học 
Chứng nhận 



STT 
Tên đơn vị đặt hàng 

đào tạo 

Số 

lượng 

Trình độ 

đào tạo 
Chuyên ngành đào tạo Kết quả đào tạo 

10 Sở GD&ĐT Đak Nông 98 
ĐT ngắn 

hạn 

Bồi dưỡng kiến thức PL cho 

GV dạy môn Lịch sử 
Chứng nhận 

11 Học viện Tư pháp 49 ĐT dài hạn Lớp đào tạo nghề Luật sư 

Đơn vị liên kết 

cấp Giấy Chứng 

nhận 

12 Học viện Tư pháp 57 ĐT dài hạn 
Lớp đào tạo nghề Công chứng 

viên 

Đơn vị liên kết 

cấp Giấy Chứng 

nhận 

13 
Viện đào tạo nhân lực 

Việt Nam 
15 

ĐT ngắn 

hạn 

Lớp đào tạo nghề Môi giới bất 

động sản 

Đơn vị liên kết 

cấp Giấy Chứng 

nhận 

14 
Liên đoàn Lao động 

Thành phố Đà Nẵng 
40 

ĐT ngắn 

hạn 

Bồi dưỡng kiến thức pháp luật 

và kỹ năng thương lượng tiền 

lương 

Chứng nhận 

15 
Viện đào tạo nhân lực 

Việt Nam 
5 

ĐT ngắn 

hạn 

Lớp đào tạo nghề Môi giới bất 

động sản 

Đơn vị liên kết 

cấp Giấy Chứng 

nhận 

 

 

H. Công khai hội nghị, hội thảo khoa học do cơ sở giáo dục tổ chức:  

 

STT Tên chủ đề Hội nghị, Hội thảo khoa học 
Thời gian tổ 

chức 
Địa điểm tổ chức 

Số lượng 

Đại biểu 

tham dự 

1  

Hội thảo khoa học Quốc gia với chủ đề: "Kỹ năng trong 

đào tạo cử nhân Luật đáp ứng nhu cầu của thị trường lao 

động. 

15/01/2021 
Trường Đại học Luật, Đại 

học Huế 
200 

2  
Hội thảo khoa học Quốc gia với chủ đề "Bảo vệ quyền 

trẻ em và phụ nữ-Những vấn đề lý luận và thực tiễn" 

20/01/2021 Trường Đại học Luật, Đại 

học Huế 
75 

3  
Hội thảo khoa học Pháp luật Việt Nam- Lý luận và thực 

tiễn  

05/03/2021 Trường Đại học Luật, Đại 

học Huế 
120 

4  

Hội thảo khoa học “Pháp luật quốc tế về sức khoẻ và Việt 

Nam” 

05/2021 Khoa Luật Quốc tế, 

Trường Đại học Luật, Đại 

học Huế 

90 

5  

Hội thảo khoa học sinh viên “Pháp luật Môi trường 

hướng tới mục tiêu phát triển bền vững” 

17/06/2021 Khoa Luật Kinh tế, 

Trường Đại học Luật, Đại 

học Huế 

120 

6  
Hội thảo“ Hoàn thiện pháp luật Việt Nam trong bối cảnh 

chuyển đổi số” 

24/06/2021 Trường Đại học Luật, Đại 

học Huế 
50 

7  

Hội thảo khoa học sinh viên “Pháp luật về hợp đồng và 

giải quyết tranh chấp hợp đồng tại Việt Nm, một số vấn 

đề pháp lý đương đại” 

20/07/2021 Khoa Luật Dân sự, 

Trường Đại học Luật, Đại 

học Huế 

120 

8  
Hội thảo khoa học quốc tế trực tuyến " Asian Legal 

History"  

24,25/07/2021 Trường Đại học Trung 

Văn Hong Kong và 
Trực tuyến 



STT Tên chủ đề Hội nghị, Hội thảo khoa học 
Thời gian tổ 

chức 
Địa điểm tổ chức 

Số lượng 

Đại biểu 

tham dự 

Trường Đại học Luật, Đại 

học Huế 

9  

Hội thảo khoa học "Thực trạng vi phạm pháp luật về môi 

trường và cơ chế kiểm soát vi phạm của pháp luật hiện 

nay"  

 

17/09/2021 
Khoa Luật Hình sự, 

Trường Đại học Luật, Đại 

học Huế  

120 

10  

Hội nghị khoa học sinh viên chủ đề: " Pháp luật trong bối 

cảnh thực thi hiệp định FTA thế hệ mới: Thách thức và 

xu hướng phát triển" 

26/09/2021 Khoa Luật Hành chính, 

Trường Đại học Luật, Đại 

học Huế  

120 

11  

Hội thảo khoa “ Hoàn thiện pháp luật về thuế và thanh 

toán điện tử trong thời kỳ công nghiệp 4.0’. 

28/09/2021 Khoa Luật Kinh tế, 

Trường Đại học Luật, Đại 

học Huế 

180 

12  

Hội thảo khoa học dành cho người học với chủ đề "Pháp 

luật Việt Nam trong xu thế toàn cầu hoá" 

29/10/2021 Trường Đại học Luật, Đại 

học Huế 

Trực tuyến 

250 

13  

Hội thảo Khoa học sinh viên với chủ đề: "Kỹ năng viết 

bài biện hộ và tranh tụng tại phiên tòa giả định dành cho 

sinh viên ngành Luật và ngành Luật Kinh tế" 

28/10/2021 
Khoa Luật Kinh tế Trường 

Đại học Luật, Đại học Huế 
120 

14  

Hội thảo khoa học sinh viên với chủ đề: "Bảo đảm quyền 

con người trên không gian mạng bằng pháp luật hình sự". 

05/11/2021 Khoa Luật Hình sự, 

Trường Đại học Luật, Đại 

học Huế  

150 

15  

Hội thảo khoa học cấp khoa, chủ đề “ Chính sách, pháp 

luật hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động trong bối 

cảnh đại dịch COVID-19”. 

18/11/2021 Khoa Luật Kinh tế, 

Trường Đại học Luật, Đại 

học Huế 

120 

16  

Hội thảo khoa học “Bàn về một số vấn đề hình sự và Luật 

tố tụng Hình sự” 

22/11/2021 Khoa Luật Hình sự, 
Trường Đại học Luật, Đại 

học Huế   

120 

17  

Hội thảo Quốc gia với chủ đề "Cải cách tư pháp trong 

lĩnh vực tư pháp hình sự". (Cả ngày) 

26/11/2021 Trường Đại học Luật, Đại 

học Huế phối hợp với Tạp 

chí Kiểm sát 

200 

18  

Hội thảo khoa học cấp Khoa “Pháp luật về tài sản trong 

thời đại công nghệ số” 

29/11/2021 Khoa Luật Dân sự, 
Trường Đại học Luật, Đại 

học Huế  

120 

19  

Hội thảo khoa học “Giải quyết xung đột pháp luật về hôn 

nhân giữa những người cùng giới tính” 

11/2021 Khoa Luật quốc tế, 

Trường Đại học Luật, Đại 

học Huế  

50 

20  

Hội thảo khoa học cấp Khoa “Kĩ năng viết bài báo nghiên 

cứu khoa học và viết khoá luận tốt nghiệp cho sinh viên 

ngành Luật và Luật Kinh tế” 

11/12/2021 Khoa Luật Kinh tế, 

Trường Đại học Luật, Đại 

học Huế 

120 

21  

Hội thảo khoa học quốc tế “Phòng, chống tham nhũng 

trong lĩnh vực kinh tế theo pháp luật Việt Nam, Trung 

Quốc và pháp luật quốc tế” phối hợp với Trường Đại học 

Kinh tế - Luật, Trung Nam, Trung Quốc. 

17/12/2021 Trường Đại học Luật, Đại 

học Huế phối hợp với 

Trường Đại học Kinh tế - 

Luật, Trung Nam, Trung 

Quốc 

50 

22  
Hội thảo khoa học “Hoà giải các tranh chấp dân sự và 

kinh doanh thương mại” 

28/12/2021 Trường Đại học Luật, Đại 

học Huế phối hợp với 
130 



STT Tên chủ đề Hội nghị, Hội thảo khoa học 
Thời gian tổ 

chức 
Địa điểm tổ chức 

Số lượng 

Đại biểu 

tham dự 

Trung tâm Hoà giải 

thương mại Công Minh 

23  

Hội thảo khoa học sinh viên “Tài liệu tập huấn kỹ năng  12/2021 Khoa Luật Dân sự, 

Trường Đại học Luật, Đại 

học Huế 

120 

24  

Hội thảo khoa học “Pháp luật quốc tế và các mục tiêu 

phát triển bền vững của Liên hiệp quốc” 

12/2021 Khoa Luật quốc tế, 

Trường Đại học Luật, Đại 

học Huế 

120 

25  

Hội thảo khoa học “Trách nhiệm xã hội của doanh 

nghiệp từ góc nhìn pháp lý: Lý luận và thực tiễn” 

12/2021 Khoa Luật Hành chính, 

Trường Đại học Luật, Đại 

học Huế 

120 

26  

Hội thảo cấp Khoa “Luật Tố tụng hành chính- Những 

vướng mắc và hướng hoàn thiện” 

02/2022 Khoa Luật Hành chính, 

Trường Đại học Luật, Đại 

học Huế   

100 

27  

Hội thảo khoa học "Khuôn khổ pháp luật và công tác 

phòng, chống buôn bán trái phép động vật hoang dã tại 

Việt Nam"  

30/3/2022 Trường Đại học Luật, Đại 

học Huế và Tổ chức 

Wildlife Conservation 

Society phối hợp tổ chức. 

100 

28  

Hội thảo khoa học cấp Khoa “Xây dựng nguồn học liệu 

mở đối với việc giảng dạy học phần lịch sử Nhà nước và 

pháp luật” 

03/2022 Khoa Luật Hành chính, 

Trường Đại học Luật, Đại 

học Huế   

100 

29  

Hội thảo khoa học cấp Khoa “Tác động của đại dịch 

Covid-19 đối với sinh viên hiện nay” 

03/2022 Trung tâm THL&KN, 

Trường Đại học Luật, Đại 

học Huế   

120 

30  

Hội nghị Khoa học sinh viên: “Sinh viên luật và quyền 

sở hữu trí tuệ - Đổi mới sáng tạo và thách thức pháp lý 

phi truyền thống”. 

24/04/2022 
Khoa luật Dân sự, Trường 

Đại học Luật, Đại học Huế  
100 

31  

Hội thảo khoa học cấp Khoa “Pháp luật về quyền sở hữu 

trí tuệ, hợp đồng và trí tuệ nhân tạo: các thách thức đặt 

ra hiện nay” 

04/2022 
Khoa luật Dân sự, Trường 

Đại học Luật, Đại học Huế 
100 

32  

Hội thảo khoa học Quốc gia Pháp luật trong nhà nước 

pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam: Những vấn đề 

lý luận và thực tiễn 

19/05/2022 Trường Đại học Luật, Đại 

học Huế & Viện Nhà nước 

& Pháp luật, Viện Hàn 

lâm khoa học xã hội Việt 

Nam 

100 

33  

Hội thảo khoa học cấp Khoa ‘Phân cấp, phân quyền trong 

bộ máy nhà nước Việt Nam” 

05/2022 Khoa Luật Hành chính, 

Trường Đại học Luật, Đại 

học Huế   

100 

34  
Hội thảo khoa học cấp Khoa “Hoàn thiện pháp luật trước 

thách thức của đại dịch Covid 19” 

05/2022 Khoa luật Dân sự, Trường 

Đại học Luật, Đại học Huế 
100 

35  

Hội thảo khoa học cấp Khoa “Pháp luật Môi trường trong 

bối cảnh chuyển đổi số hiện nay” 

05/2022 Trung tâm THL&KN, 

Trường Đại học Luật, Đại 

học Huế   

100 

36  

Hội thảo khoa học cấp Khoa “Việt Nam với việc tham 

gia và thực thi các thỏa thuận quốc tế trong bối cảnh đại 

dịch Covid 19” 

05/2022 Khoa Luật Quốc tế, 

Trường Đại học Luật, Đại 

học Huế     

100 



STT Tên chủ đề Hội nghị, Hội thảo khoa học 
Thời gian tổ 

chức 
Địa điểm tổ chức 

Số lượng 

Đại biểu 

tham dự 

37  

1) Những vấn đề pháp lý đặt trên môi trường internet ở 

Việt Nam – Thách thức và hướng hoàn thiện; hoặc 

(2) Pháp luật Việt Nam về các hình thức giải quyết tranh 

chấp thương mại - Bất cập và định hướng hoàn thiện; 

hoặc 

(3) Pháp luật Việt Nam về hỗ trợ doanh nghiệp vừa và 

nhỏ; hoặc 

(4) Pháp luật Việt Nam về hoạt động từ thiện 

05/2022 

Khoa Luật Kinh tế, 

Trường Đại học Luật, Đại 

học Huế 

100 

38  

Hội nghị khoa học sinh viên với chủ đề “Khuynh hướng 

phát triển của pháp luật đáp ứng thay đổi của xã hội trong 

thế kỷ XXI” 

05/06/2022 Khoa Luật Hành chính, 

Trường Đại học Luật, Đại 

học Huế   

100 

39  

Hội nghị khoa học sinh viên “ Những vấn đề lý luận và 

thực tiễn liên quan đến tội phạm và cấu thành tội pham 

trong thời đai công nghệ 4.0”. 

08/06/2022 Khoa Luật Hình sự, 

Trường Đại học Luật, Đại 

học Huế   

100 

40  

Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề: "Hoàn thiện pháp 

luật trong lĩnh vực tư pháp hình sự hiện nay - Lý luận và 

thực tiễn" 

09,10/06/2022 Trường Đại học Luật, Đại 

học Huế phối hợp với 

Trường Đại học Tổng hợp 

Quốc gia Tula, Liên Bang 

Nga. 

150 

41  

Hội thảo khoa học cấp Khoa “Ứng dụng phương pháp 

Blended Learning trong đào tạo Luật đáp ứng bối cảnh 

chuyển đổi số” 

06/2022 Trung tâm THL&KN, 

Trường Đại học Luật, Đại 

học Huế   

100 

42  

Hội thảo khoa học cấp Khoa “Pháp luật quốc tế về giải 

quyêt tranh chấp” 

06/2022 Khoa Luật Quốc tế, 

Trường Đại học Luật, Đại 

học Huế     

100 

43  

Hội thảo khoa học “Phòng chống tội phạm xuyên quốc 

gia” 

06/2022 Khoa Luật Hình sự 

Trường Đại học Luật, Đại 

học Huế     

100 

44  

Hội thảo khoa học Quốc gia “Xác lập, quản lý và khai 

thác tài sản trí tuệ mang tên địa danh để phát triển kinh 

tế - xã hội địa phương ở Việt Nam” 

07/2022 
Trường Đại học Luật, Đại 

học Huế 
100 

45  
Hội thảo khoa học Quốc gia “Hoàn thiện pháp luật về đất 

đai ở Việt Nam hiện nay” 

08/2022 Trường Đại học Luật, Đại 

học Huế 
100 

46  

Hội thảo khoa học cấp Khoa “Chính sách và pháp luật 

bảo đảm làng nghề phát triển bền vững tại Việt Nam” 

08/2022 Khoa Luật Hành chính, 

Trường Đại học Luật, Đại 

học Huế 

100 

47  

Hội thảo khoa học cấp Khoa 

(1) Hoàn thiện pháp luật về tài sản ảo trong thời đại 4.0 

ở Việt Nam;  

hoặc 

(2) Hoàn thiện pháp luật về “dọn rác” trong không gian 

mạng ở Việt Nam 

08/2022 

Khoa Luật Kinh tế, 

Trường Đại học Luật, Đại 

học Huế 

100 

48  

Hội thảo khoa học Quốc tế “Pháp điển hoá pháp luật dân 

sự ở Châu á: Thành tựu và thách thức” 

16/09/2022 Trường Đại học Luật, Đại 

học Huế; Khoa Luật, Đại 

học Quốc gia Hà Nội và 

Trường Đại học Kinh tế - 

200 



STT Tên chủ đề Hội nghị, Hội thảo khoa học 
Thời gian tổ 

chức 
Địa điểm tổ chức 

Số lượng 

Đại biểu 

tham dự 

Luật, Trung Nam, Trung 

Quốc 

49  

Hội thảo khoa học cấp Khoa “Chuyển đổi số đào tạo luật 

hiện nay” 

09/2022 Trung tâm THL&KN, 

Trường Đại học Luật, Đại 

học Huế   

100 

50  

Hội thảo khoa học cấp Khoa “Pháp luật về bảo vệ quyền 

lợi phụ nữ trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình” 

09/2022 Khoa Luật Hình sự 

Trường Đại học Luật, Đại 

học Huế     

100 

51  

Hội thảo khoa học 

(1) Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới và những 

thách thức đối với pháp luật Việt Nam; hoặc 

(2) Pháp luật về lao động di cư trong bối cảnh đại dịch 

covid-19 

10/2022 

Khoa Luật Kinh tế, 

Trường Đại học Luật, Đại 

học Huế 

100 

52  

Hội thảo khoa học 

(1) Hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính đối với doanh 

nhiệp nhỏ và vừa theo pháp luật Việt Nam; hoặc 

(2) Hoàn thiện pháp luật về chống chuyển giá của các 

doanh nghiệp ở Việt Nam; hoặc 

(3) Pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong 

nền kinh tế số - Xu hướng của thế giới và định hướng 

cho Việt Nam 

10/2022 

Khoa Luật Kinh tế, 

Trường Đại học Luật, Đại 

học Huế 

100 

53  
Hội thảo Quốc gia theo Đề án Pháp 11/2022 Trường Đại học Luật, Đại 

học Huế 
150 

54  

Hội thảo khoa học cấp Khoa “Pháp luật quốc tế và các 

mục tiêu pháp triển bền vững của Liên Hợp Quốc” 

11/2022 Khoa Luật Quốc tế, 

Trường Đại học Luật, Đại 

học Huế     

100 

55  

Hội thảo khoa học cấp Khoa “Các vấn đề mới của Luật 

Quốc tế” 

12/2022 Khoa Luật Quốc tế, 

Trường Đại học Luật, Đại 

học Huế     

100 

 

I. Công khai thông tin về các hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, sản 

xuất thử và tư vấn: 

 

STT 
Tên dự án, nhiệm vụ khoa 

học công nghệ 

Người chủ trì và 

các thành viên 

Đối tác 

trong nước 

và quốc tế 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

Kinh 

phí 

thực 

hiện 

(triệu 

đồng)  

Tóm tắt sản phẩm, ứng 

dụng thực tiễn 

1.  

Xây dựng bộ tình huống điển 

hình và áp dụng giảng dạy thử 

nghiệm học phần Luật Hình 

sự tại trường Đại học Luật- 

Đại học Huế (02 học phần)  

ThS. Trần Văn 

Hải 

ThS.Nguyễn Thị 

Xuân 

ThS. Nguyễn Thị 

Bình 

ThS. Hà Lệ Thủy 

Đơn vị 

thực hiện  
 2017 20  

 Làm tài liệu cho giảng dạy 

và học tập của sinh viên 

 



STT 
Tên dự án, nhiệm vụ khoa 

học công nghệ 

Người chủ trì và 

các thành viên 

Đối tác 

trong nước 

và quốc tế 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

Kinh 

phí 

thực 

hiện 

(triệu 

đồng)  

Tóm tắt sản phẩm, ứng 

dụng thực tiễn 

TS. Nguyễn Ngọc 

Kiện  

2.  

Xây dựng bộ tình huống điển 

hình và áp dụng giảng dạy thử 

nghiệm học phần Luật Đất đai  

tại trường Đại học Luật Huế 

ThS.Thân Văn Tài 

ThS. Nguyễn Thị 

Phi Yến 

TS. Trần Công 

Dũng 

 Đơn vị 

thực hiện  
 2017 12 

 Làm tài liệu cho giảng dạy 

và học tập của sinh viên 

 

3.  

Xây dựng Bộ tình huống điển 

hình và  giảng dạy thử nghiệm 

học phần Luật Ngân hàng tại 

trường Đại học Luật- Đại học 

Huế  

ThS. Trần Thế Hệ 

TS. Lê Thị Thảo 
Đơn vị 

thực hiện  
 2017 12 

 Làm tài liệu cho giảng dạy 

và học tập của sinh viên 

4.  

Xây dựng Bộ tình huống điển 

hình và giảng dạy thử nghiệm 

học phần Luật Thương mại 

Quốc tế 

TS. Nguyễn Thị 

Hồng Trinh 

ThS. Trần Viết 

Long 

Đơn vị 

thực hiện 
 2017 12 

 Làm tài liệu cho giảng dạy 

và học tập của sinh viên 

5.  

Xây dựng Bộ tình huống điển 

hình và giảng dạy thử nghiệm 

học phần Luật Quốc tế (02 

học phần) 

ThS. Nguyễn Hữu 

Khánh Linh 

ThS. Nguyễn Thị 

Hà 

ThS. Lê Khắc Đại 

CN. Lê Thị Hạnh 

 

Đơn vị 

thực hiện 

 2017 20 
 Làm tài liệu cho giảng dạy 

và học tập của sinh viên 

6.  

Xây dựng bộ tình huống điển 

hình và áp dụng giảng dạy thử 

nghiệm học phần Luật Hành 

chính tại trường Đại học Luật 

Huế 

ThS. Bùi Thị 

Thuận Ánh 

PGS.TS. Nguyễn 

Duy Phương 

ThS. Nguyễn 

Khắc Hùng 

Đơn vị 

thực hiện  

 2017 12 
 Làm tài liệu cho giảng dạy 

và học tập của sinh viên 

7.  

Nghiên cứu biên soạn tài liệu 

và giảng dạy thử nghiệm kỹ 

năng nghề nghiệp cho sinh 

viên trường Đại học Luật, Đại 

học Huế 

PGS.TS. Đoàn 

Đức Lương 

PGS.TS. Lê Thanh 

Sơn 

TS. Lê Thị Nga 

ThS. Trần Viết 

Long 

TS. Trần Văn Duy 

ThS. Trần Cao 

Thành 

Đơn vị 

thực hiện  

 2017 20 
 Làm tài liệu cho giảng dạy 

và học tập của sinh viên 

8.  

Giải quyết tranh chấp về 

thừa kế qua thực tiễn xét xử 

tại tỉnh Thừa Thiên Huế 

TS. Hồ Thị Vân 

Anh 

Đơn vị 

thực hiện  
2017 60 

Tài liệu làm cơ sở khoa học 

và lý luận để nghiên cứu và 

giảng dạy cho sinh viên hệ 

chính quy ngành Luật 

9.  

Hoàn thiện chế định trách 

nhiệm dân sự trong Bộ luật 

Dân sự Việt Nam dưới góc 

TS. Hoàng Thị 

Hải Yến 

Đơn vị 

thực hiện  
2017 60 

Tài liệu làm cơ sở khoa học 

và lý luận để nghiên cứu và 

giảng dạy cho sinh viên hệ 



STT 
Tên dự án, nhiệm vụ khoa 

học công nghệ 

Người chủ trì và 

các thành viên 

Đối tác 

trong nước 

và quốc tế 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

Kinh 

phí 

thực 

hiện 

(triệu 

đồng)  

Tóm tắt sản phẩm, ứng 

dụng thực tiễn 

độ tiếp cận hệ thống pháp 

luật Châu Âu lục địa 

chính quy ngành Luật 

10.  

Bảo đảm thực thi quyền 

của thành viên hợp tác xã 

theo Luật Hợp tác xã năm 

2012 

Cao Đình Lành Đơn vị 

thực hiện  
2018 60 

Tài liệu làm cơ sở khoa học 

và lý luận để nghiên cứu và 

giảng dạy cho sinh viên hệ 

chính quy ngành Luật 

11.  

Tác động của các Hiệp 

định thương mại tự do 

(FTAS) đối với ngành dệt 

may của Việt Nam- Qua 

thực tiễn tại tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

Trần Viết Long Đơn vị 

thực hiện  

2018 60 

Tài liệu làm cơ sở khoa học 

và lý luận để nghiên cứu và 

giảng dạy cho sinh viên hệ 

chính quy ngành Luật 

12.  

Giải pháp hạn chế lạm 

dụng việc trả hồ sơ vụ án 

hình sự để điều tra bổ sung 

giữa các cơ quan tiến hành 

tố tụng ở miền Trung 

Nguyễn Ngọc 

Kiện 

Đơn vị 

thực hiện  

2018 60 

Tài liệu làm cơ sở khoa học 

và lý luận để nghiên cứu và 

giảng dạy cho sinh viên hệ 

chính quy ngành Luật 

13.  

Đánh giá hoạt động giáo 

dục pháp luật cho phạm 

nhân tại một số trại giam 

khu vực Bình-Trị -Thiên 

Lý Nam Hải Đơn vị 

thực hiện  
2018 60 

Tài liệu làm cơ sở khoa học 

và lý luận để nghiên cứu và 

giảng dạy cho sinh viên hệ 

chính quy ngành Luật 

14.  

Xây dựng bộ tình huống điển 

hình và áp dụng giảng dạy thử 

nghiệm học phần Luật Tố 

tụng hình sự tại trường Đại 

học Luật- Đại học Huế 

ThS. Dương Thị 

Cẩm Nhung 

Đơn vị 

thực hiện  

2018 

 

 

 

12 

Làm tài liệu cho giảng dạy 

và học tập của sinh viên 

15.  

Xây dựng bộ tình huống và 

giảng dạy thử nghiệm học 

phần Luật Sở hữu trí tuệ phù 

hợp với mục tiêu đào tạo của 

trường Đại học Luật, Đại học 

Huế 

ThS. Đỗ Thị Diện 

Đơn vị 

thực hiện  
2018 

 

 

 

12 

Làm tài liệu cho giảng dạy 

và học tập của sinh viên 

16.  

Cơ sở khoa học thực hiện tự 

chủ đại học qua thực tiễn tại 

Trường Đại học Luật, Đại học 

Huế 

ThS. Trần Thị 

Nhật Anh Đơn vị 

thực hiện  
2018 

 

 

12 

Làm tài liệu cho giảng dạy 

và học tập của sinh viên 

17.  

Nghiên cứu án lệ một số quốc 

gia trên thế giới, kinh nghiệm 

cho việc xây dựng và áp dụng 

án lệ ở Việt Nam 

ThS. Trần Thị 

Diệu Hương 

 
Đơn vị 

thực hiện  
2018 

 

 

12 

Làm tài liệu cho giảng dạy 

và học tập của sinh viên 

18.  

Xây dựng bộ tình huống rèn 

luyện kỹ năng soạn thảo văn 

bản, văn bản pháp luật cho 

sinh viên tại trường Đại học 

Luật- Đại học Huế 

ThS. Đặng Thị Hà 
Đơn vị 

thực hiện  
2018 

 

 

12 
Làm tài liệu cho giảng dạy 

và học tập của sinh viên 

 



STT 
Tên dự án, nhiệm vụ khoa 

học công nghệ 

Người chủ trì và 

các thành viên 

Đối tác 

trong nước 

và quốc tế 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

Kinh 

phí 

thực 

hiện 

(triệu 

đồng)  

Tóm tắt sản phẩm, ứng 

dụng thực tiễn 

19.  

Khảo sát và xây dựng đề 

cương chi tiết, tài liệu và 

giảng dạy thử nghiệm các học 

phần Tiếng Anh chuyên 

ngành Luật, Luật Cạnh tranh, 

Tư pháp Quốc tế bằng tiếng 

Anh cho sinh viên ngành 

Luật, Luật Kinh tế tại trường 

Đại học Luật, Đại học Huế 

TS. Lê Thị Nga 

TS. Nguyễn Thị 

Hồng Trinh 

ThS. Đặng Thị Vũ 

Hường. 

ThS. Đồng Huyền 

Nga  

ThS. Trần thị Nhật 

Anh. 

Phan Anh Thư 

Nguyễn Lương 

Sỹ. 

Nguyễn Ngọc Huy 

Nguyễn Thị Lan 

Anh 

Phan Vĩnh Tuấn 

Anh 

 

Đơn vị 

thực hiện  
2018 70 

- Khảo sát 

- Xây dựng đề cương chi 

tiết và tài liệu giảng dạy 

bằng Tiếng Anh. 

- Giảng dạy thử nghiệm và 

khảo sát hiệu quả thực hiện. 

20.  

Bình luận khoa học chuyên 

sâu Bộ luật Hình sự năm 2015 

(phần chung). Mã số: 

ĐHL2018-CB-HT- 01 

PGS.TS. Nguyễn 

Duy Phương  

TS. Đinh Thế 

Hưng (Viện 

NNPL) 

Viện Nhà 

nước và 

Pháp luật, 

Viện Hàn 

lâm Khoa 

học Xã hội 

Việt Nam 

2018 250 Sản phẩm khoa học 

21.  

Bình luận chuyên sâu chế 

định hợp đồng trong Bộ luật 

Dân sự năm 2015. Mã số: 

ĐHL2018-CB-HT- 02 

PGS.TS.Đoàn Đức 

Lương 

TS. Dương Quỳnh 

Hoa (Viện NNPL) 

 

Viện Nhà 

nước và 

Pháp luật, 

Viện Hàn 

lâm Khoa 

học Xã hội 

Việt Nam 

2018 250 Sản phẩm khoa học 

22.  

Pháp luật về giải quyết các 

tranh chấp dân sự có yếu tố 

nước ngoài bằng tòa án ở 

Việt Nam 

ThS. Vũ Thị 

Hương 

Đơn vị 

thực hiện  
2018 60 

Tài liệu làm cơ sở khoa học 

và lý luận để nghiên cứu và 

giảng dạy cho sinh viên hệ 

chính quy ngành Luật. 

23.  

Nghiên cứu các tội xâm hại 

tình dục trẻ em ở một số 

nước trên thế giới  nhằm 

hoàn thiện pháp luật hình 

sự Việt Nam 

ThS. Nguyễn Thị 

Bình 

Đơn vị 

thực hiện  

2018 60 

Tài liệu làm cơ sở khoa học 

và lý luận để nghiên cứu và 

giảng dạy cho sinh viên hệ 

chính quy ngành Luật 

24.  

Bảo đảm thực hiện các 

quyền chính trị của phụ nữ- 

Thực tiễn tại tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

ThS. Mai Thị 

Diệu Thúy 

Đơn vị 

thực hiện  
2018 60 

Tài liệu làm cơ sở khoa học 

và lý luận để nghiên cứu và 

giảng dạy cho sinh viên hệ 

chính quy ngành Luật 



STT 
Tên dự án, nhiệm vụ khoa 

học công nghệ 

Người chủ trì và 

các thành viên 

Đối tác 

trong nước 

và quốc tế 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

Kinh 

phí 

thực 

hiện 

(triệu 

đồng)  

Tóm tắt sản phẩm, ứng 

dụng thực tiễn 

25.  

Thực hiện pháp luật về an 

toàn vệ sinh thực phẩm tại 

thành phố Huế, tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

ThS. Thân Văn 

Tài 

Đơn vị 

thực hiện  
2018 60 

Tài liệu làm cơ sở khoa học 

và lý luận để nghiên cứu và 

giảng dạy cho sinh viên hệ 

chính quy ngành Luật 

26.  

Thực thi pháp luật phòng 

vệ thương mại, qua thực 

tiễn tại tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

ThS. Mai Xuân 

Hợi 

Đơn vị 

thực hiện  
2018 60 

Tài liệu làm cơ sở khoa học 

và lý luận để nghiên cứu và 

giảng dạy cho sinh viên hệ 

chính quy ngành Luật 

27.  

Pháp luật về trợ giúp pháp lý 

cho người nghèo và trẻ em 

qua thực tiễn tại Tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

ThS. Nguyễn Thị 

Vân Anh 

Đơn vị thực 

hiện  

2019 20 1. Chỉ rõ những yêu cầu 

khách quan phải thực hiện 

pháp luật về trợ giúp pháp 

lý trên địa bàn tỉnh Thừa 

Thiên Huế. 

2. Đưa ra kiến nghị, giải 

pháp bảo đảm thực hiện 

pháp luật về trợ giúp pháp 

lý cho người nghèo và trẻ 

em ở tỉnh Thừa Thiên Huế 

28.  

Xây dựng chương trình đào 

tạo và giảng dạy thử nghiệm 

một số kỹ năng cho sinh viên 

trường Đại học Luật, Đại học 

Huế 

ThS. Phan Đình 

Minh 

Đơn vị thực 

hiện  

2019 30 1. Bộ bảng hỏi (5 bộ) điều 

tra lấy ý kiến của các đối 

tượng là: nhà tuyển dụng, 

cựu sinh viên, học viên cao 

học, sinh viên cuối khóa và 

giảng viên nhà trường, 

cùng hệ thống dữ liệu thu 

thập và xử lý từ kết quả 

nhận. 

2. Tư liệu phục vụ đánh giá 

nội bộ, đánh giá ngoài cơ 

sở đào tạo Đại học 

29.  

Xây dựng bộ tình huống điển 

hình học phần Luật kinh tế 

quốc tế 

ThS. Nguyễn Hữu 

Khánh Linh 

Đơn vị thực 

hiện  

2019 25 Bộ tình huống điển hình 

học phần Luật Kinh tế quốc 

tế 

30.  

Thực thi các cam kết quốc tế 

về bảo vệ môi trường biển ở 

Việt Nam 

ThS. Nguyễn Thị 

Hạnh 

Đơn vị thực 

hiện  

2019 20 Kết quả nghiên cứu góp 

phần hoàn thiện pháp luật 

Việt Nam về bảo vệ môi 

trường biển, nâng cao hiệu 

quả thực thi pháp luật từ 

phái các cơ quan có thẩm 

quyền, nâng cao chất lượng 

sống, phát triển kinh tế biển 

bền vững, góp phần vào 

việc dạy và học ngành Luật 

31.  

Xây dựng bộ tình huống và áp 

dụng giảng dạy thử nghiệm 

học phần pháp luật về hợp 

ThS. Hoàng Thị Ái 

Quỳnh 

Đơn vị thực 

hiện  

2019 20 1. Kết quả của nghiên cứu 

góp phần làm rõ các vấn đề 

lý luận về kiểm soát quyền 



STT 
Tên dự án, nhiệm vụ khoa 

học công nghệ 

Người chủ trì và 

các thành viên 

Đối tác 

trong nước 

và quốc tế 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

Kinh 

phí 

thực 

hiện 

(triệu 

đồng)  

Tóm tắt sản phẩm, ứng 

dụng thực tiễn 

đồng tại Trường Đại học 

Luật, Đại học Huế 

tư pháp của các cơ quan 

nhà nước. 

2. Bổ sung một lượng kiến 

thức nhất định về kiểm soát  

quyền lực nhà nước nói 

chung và kiểm soát quyền 

tư pháp của các cơ quan 

nhà nước nói riêng trong 

quá trình giảng dạy các 

môn học liên quan. 

32.  

Xây dựng bộ tình huống điển 

hình và áp dụng giảng dạy thử 

nghiệm học phần Luật Môi 

trường tại trường Đại học 

Luật, Đại học Huế 

ThS. Phan Vĩnh 

Tuấn Anh 

Đơn vị thực 

hiện  

2019 25 Kết quả nghiên cứu nhằm 

góp phần đảm bảo nâng cao 

chất lượng hiệu quả đối với 

quá tình tạo sinh viên 

ngành Luật học và ngành 

Luật kinh tế, đáp ứng yêu 

cầu đổi mới phương pháp 

giảng dạy tại trường Đại 

học Luật-Đại học Huế 

33.  

Hôn nhân đồng tính dưới góc 

nhìn của Tư pháp quốc tế - 

kinh nghiệm của một số nước 

trên thế giới và định hướng 

lập pháp tại Việt Nam 

ThS. Hồ Minh 

Thành 

Đơn vị thực 

hiện  

2019 20 Kết quả nghiên cứu nhằm 

góp phần đảm bảo nâng cao 

chất lượng hiệu quả đối với 

quá tình tạo sinh viên 

ngành Luật học và ngành 

Luật kinh tế, đáp ứng yêu 

cầu đổi mới phương pháp 

giảng dạy tại trường Đại 

học Luật-Đại học Huế 

34.  

Xây dựng Bộ tình huống điển 

hình và giảng dạy thử nghiệm 

học phần Luật Tố tụng Dân sự 

tại Trường Đại học Luật, Đại 

học Huế 

ThS. Lê Thị Thìn Đơn vị thực 

hiện  

2019 30 Kết quả nghiên cứu nhằm 

góp phần đảm bảo nâng cao 

chất lượng hiệu quả đối với 

quá tình tạo sinh viên 

ngành Luật học và ngành 

Luật kinh tế. Các phương 

pháp trường đề xuất trong 

đề tài nhằm đáp ứng yêu 

cầu đổi mới phương pháp 

giảng dạy tại trường Đại 

học Luật-Đại học Huế đạt 

hiệu quả cao, góp phần đào 

tạo nguồn nhân lực chất 

lượng cao cho khu vực 

Miền Trung, Tây Nguyên 

và cả nước. 

35.  

Nghiên cứu biên soạn tài liệu 

và giảng dạy thử nghiệm "Kỹ 

năng lập luận và tranh luận" 

PGS.TS. Đoàn 

Đức Lương 

Đơn vị thực 

hiện  

2019 50 1. Tài liệu là căn cứ khoa 

học và cơ sở lý luận để tổ 

chức giảng dạy các kỹ năng 



STT 
Tên dự án, nhiệm vụ khoa 

học công nghệ 

Người chủ trì và 

các thành viên 

Đối tác 

trong nước 

và quốc tế 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

Kinh 

phí 

thực 

hiện 

(triệu 

đồng)  

Tóm tắt sản phẩm, ứng 

dụng thực tiễn 

cho sinh viên Trường Đại học 

Luật, Đại học Huế 

lập luận và tranh luận cho 

sinh viên hệ chính quy 

ngành Luật. 

2. Tài liệu là căn cứ để đánh 

giá mức độ đáp ứng yêu 

cầu của thực tiễn về các kỹ 

năng mà sinh viên ngành 

Luật cần được trang bị 

nhằm hoàn thiện năng lực 

thực hành trong các lĩnh 

vực chuyên môn. 

36.  

Pháp luật về bảo vệ môi 

trường biển ở Việt Nam- Áp 

dụng tại khu vực Trung Bộ 

ThS. Nguyễn Thị 

Hà 

Đơn vị thực 

hiện  

2020 280 Sản phẩm là sách chuyên 

khảo, làm tài liệu cho giảng 

dạy và học tập của người 

học 

37.  

Bảo đảm quyền con người khi 

áp dụng biện pháp tạm giam 

theo quy định của Bộ luật Tố 

tụng hình sự Việt Nam 2015  

TS. Nguyễn Ngọc 

Kiện 

Đơn vị thực 

hiện  

2021 250 Sản phẩm là sách chuyên 

khảo, làm tài liệu cho giảng 

dạy và học tập của người 

học 

38.  

Nghiên cứu quá trình hợp 

pháp hóa hôn nhân đồng tính 

ở Đài Loan và bài học kinh 

nghiệm cho Việt Nam 

ĐHL2020-CB-01 

ThS. Hoàng Thảo 

Anh 

Đơn vị thực 

hiện  

2020 22 Tài liệu làm cơ sở khoa học 

và lý luận để nghiên cứu và 

giảng dạy cho sinh viên hệ 

chính quy ngành Luật 

39.  

Thực thi luật phòng chống 

tác hại rượu bia của Việt 

Nam – Kinh nghiệm từ Hàn 

Quốc 

ĐHL2020-CB-02 

ThS. Phạm Bá Tân 

- ThS. Trần Cao 

Thành 

Đơn vị thực 

hiện  

2020 22 Tài liệu làm cơ sở khoa học 

và lý luận để nghiên cứu và 

giảng dạy cho sinh viên hệ 

chính quy ngành Luật 

40.  

Áp dụng Bộ luật Dân sự và 

Luật chuyên ngành trong lĩnh 

vực hợp đồng 

PGS.TS. Đoàn 

Đức Lương 

Đơn vị thực 

hiện  

2021 90 1. Tài liệu là căn cứ khoa 

học và cơ sở lý luận để tổ 

chức giảng dạy các kỹ năng 

cho sinh viên hệ chính quy 

ngành Luật. 

2. Tài liệu là căn cứ để đánh 

giá mức độ đáp ứng yêu 

cầu của thực tiễn về các kỹ 

năng mà sinh viên ngành 

Luật cần được trang bị 

nhằm hoàn thiện năng lực 

thực hành trong các lĩnh 

vực chuyên môn.  

41.  

Giải pháp đảm bảo tự chủ tài 

chính khi thực hiện tự chủ đại 

học tại Trường Đại học Luật, 

Đại học Huế 

ThS. Nguyễn Tài 

Năng 

Đơn vị thực 

hiện  

2021 90 Làm tài liệu tham khảo cho 

nhà trường 



STT 
Tên dự án, nhiệm vụ khoa 

học công nghệ 

Người chủ trì và 

các thành viên 

Đối tác 

trong nước 

và quốc tế 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

Kinh 

phí 

thực 

hiện 

(triệu 

đồng)  

Tóm tắt sản phẩm, ứng 

dụng thực tiễn 

42.  

Pháp luật về bảo vệ môi 

trường trong hoạt động của 

khu kinh tế, qua thực tiễn áp 

dụng tại các tỉnh Quảng Trị, 

Thừa Thiên Huế và Hà Tĩnh 

TS. Nguyễn Sơn 

Hà  

Đơn vị thực 

hiện  

2021 90 1. Tài liệu là căn cứ khoa 

học và cơ sở lý luận để tổ 

chức giảng dạy các kỹ năng 

cho sinh viên hệ chính quy 

ngành Luật. 

2. Tài liệu là căn cứ để đánh 

giá mức độ đáp ứng yêu 

cầu của thực tiễn về các kỹ 

năng mà sinh viên ngành 

Luật cần được trang bị 

nhằm hoàn thiện năng lực 

thực hành trong các lĩnh 

vực chuyên môn. 

43.  

Nghiên cứu pháp luật cạnh 

tranh của liên minh châu Âu - 

Kinh nghiệm cho cộng đồng 

kinh tế ASEAN 

ThS. Đồng Thị 

Huyền Nga 

Đơn vị thực 

hiện  

2021 90 Tài liệu làm cơ sở khoa học 

và lý luận để nghiên cứu và 

giảng dạy cho sinh viên hệ 

chính quy ngành Luật 

 

44.  

Các tội xâm phạm quyền sở 

hữu trí tuệ theo pháp luật hình 

sự Việt Nam; mã số:  

TS. Trần Văn Hải Đơn vị thực 

hiện  

2021 100 Tài liệu làm cơ sở khoa học 

và lý luận để nghiên cứu và 

giảng dạy cho sinh viên hệ 

chính quy ngành Luật 

45.  

Hợp đồng tiêu thụ nông sản 

theo pháp luật Việt Nam 

TS. Cao Đình Lành Đơn vị thực 

hiện  

2021 90 Tài liệu làm cơ sở khoa học 

và lý luận để nghiên cứu và 

giảng dạy cho sinh viên hệ 

chính quy ngành Luật 

46.  

Nghiên cứu và đề xuất nhóm 

giải pháp bảo hộ quyền sở 

hữu trí tuệ đối với hàng hóa 

nhập khẩu qua biên giới - Qua 

thực tiễn tại một số tỉnh miền 

Trung 

TS. Trần Viết 

Long 

Đơn vị thực 

hiện  

2021 90 Tài liệu làm cơ sở khoa học 

và lý luận để nghiên cứu và 

giảng dạy cho sinh viên hệ 

chính quy ngành Luật 

47.  

Xây dựng bộ tình huống điển 

hình và áp dụng giảng dạy thử 

nghiệm học phần pháp luật an 

sinh xã hội tại Trường Đại 

học Luật, Đại học Huế 

 

ThS. Đỗ Thị 

Quỳnh Trang 

Đơn vị thực 

hiện  

2021 30 Làm tài liệu cho giảng dạy 

và học tập của sinh viên 

48.  

Pháp luật về giải quyết tranh 

chấp thương mại điện tử 

 

ThS. Nguyễn Duy 

Thanh 

Đơn vị thực 

hiện  

2021 30 Làm tài liệu cho giảng dạy 

và học tập của sinh viên 

49.  

Nghiên cứu và xây dựng mô 

hình mạng lưới khởi nghiệp 

và đổi mới sáng tạo trong 

Trường Đại học Luật, Đại học 

Huế 

 

ThS. Phan Đình 

Minh 

Đơn vị thực 

hiện  

2021 30 Làm tài liệu cho giảng dạy 

và học tập của sinh viên 



STT 
Tên dự án, nhiệm vụ khoa 

học công nghệ 

Người chủ trì và 

các thành viên 

Đối tác 

trong nước 

và quốc tế 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

Kinh 

phí 

thực 

hiện 

(triệu 

đồng)  

Tóm tắt sản phẩm, ứng 

dụng thực tiễn 

50.  

Xây dựng văn bản quy phạm 

pháp luật của chính quyền địa 

phương - Nghiên cứu tại tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

 

ThS. Nguyễn 

Hoàng Linh Chi 

Đơn vị thực 

hiện  

2021 30 Làm tài liệu cho giảng dạy 

và học tập của sinh viên 

51.  
Pháp luật hợp đồng trong lĩnh 

vực Dân sự Việt Nam hiện đại  

PGS.TS. Đoàn 

Đức Lương 

Đơn vị thực 

hiện  

2021                  

300 

Làm tài liệu phục vụ 

nghiên cứu và học tập 

52.  

Bảo vệ quyền lợi của cổ đông 

trong mua lại, sáp nhập công 

ty cổ phần ở Việt Nam – Pháp 

luật và thực tiễn  

TS. Cao Đình Lành Đơn vị thực 

hiện  

2021                  

300 

Làm tài liệu phục vụ 

nghiên cứu và học tập 

53.  

Bình luận khoa học một số 

nội dung cơ bản của Bộ Luật 

lao động 2019 

TS. Đào Mộng 

Điệp 

Đơn vị thực 

hiện  

2021                  

300 

Làm tài liệu phục vụ 

nghiên cứu và học tập 

54.  
Bình luận khoa học Luật tố 

tụng hành chính 

PGS.TS. Nguyễn 

Duy Phương 

Đơn vị thực 

hiện  

2021                  

300 

Làm tài liệu phục vụ 

nghiên cứu và học tập 

55.  

Hoàn thiện quy trình hợp tác 

quốc tế tại Trường Đại học 

Luật, Đại học Huế 

CN. Đoàn Mai 

Thuỷ Quyên          

Đơn vị thực 

hiện  

2021                    

40    

Làm tài liệu phục vụ công 

tác chuyên môn 

56.  

Nghiên cứu và đề xuất quy 

trình quản lý hồ sơ công chức, 

viên chức và người lao động 

đáp ứng yêu cầu tự chủ tại 

Trường Đại học Luật, Đại học 

Huế 

CN. Hồ Thị Thanh 

Tuyền           

Đơn vị thực 

hiện  

2021                    

50  

Làm tài liệu phục vụ công 

tác chuyên môn 

57.  

Xây dựng quy trình kế toán 

tiền mặt và hệ thống các biểu 

mẫu áp dụng tại trường Đại 

học Luật, Đại học Huế theo 

Thông tư 107/2017/TT-BTC 

ngày 10/10/2017 của Bộ Tài 

chính 

ThS. Dương Thị 

Thanh Nga           

Đơn vị thực 

hiện  

2021                    

30  

Làm tài liệu phục vụ công 

tác chuyên môn 

58.  

Xây dựng quy trình kế toán 

bằng hình thức chuyển khoản 

và hệ thống các chứng từ áp 

dụng cho nghiệp vụ kinh tế 

phát sinh tại Trường Đại học 

Luật, Đại học Huế 

CN. Phạm Văn 

Chức      

Đơn vị thực 

hiện  

2021                    

30  

Làm tài liệu phục vụ công 

tác chuyên môn 

59.  

Rà soát, xây dựng bộ hồ sơ 

phục vụ đào tạo đại học tại 

Trường Đại học Luật, Đại học 

Huế 

CN. Trần Đại Cát                        Đơn vị thực 

hiện  

2021                    

30  

Làm tài liệu phục vụ công 

tác chuyên môn 

60.  

Rà soát, xây dựng bộ hồ sơ 

phục vụ đào tạo sau đại học 

tại Trường Đại học Luật, Đại 

học Huế 

ThS. Phạm Thị 

Như Hiền   

Đơn vị thực 

hiện  

2021                    

30  

Làm tài liệu phục vụ công 

tác chuyên môn 



STT 
Tên dự án, nhiệm vụ khoa 

học công nghệ 

Người chủ trì và 

các thành viên 

Đối tác 

trong nước 

và quốc tế 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

Kinh 

phí 

thực 

hiện 

(triệu 

đồng)  

Tóm tắt sản phẩm, ứng 

dụng thực tiễn 

61.  

Hoàn thiện hệ thống số hoá tài 

liệu và công cụ khai thác 

nguồn tài nguyên số tại Thư 

viện trường Đại học Luật 

CN. Võ Thị Yến 

Mai             

Đơn vị thực 

hiện  

2021                    

30    

Làm tài liệu phục vụ công 

tác chuyên môn 

62.  

Đánh giá các hoạt động hỗ trợ 

người học giai đoạn 2018-

2020 và định hướng giai đoạn 

2021-2023 tại Trường Đại 

học Luật, Đại học Huế”; 

ThS. Nguyễn Long Đơn vị thực 

hiện  

2021                    

30  

Làm tài liệu phục vụ công 

tác chuyên môn 

63.  

Nghiên cứu nhu cầu tin và 

khả năng đáp ứng tin cho 

người học tại thư viện trường 

Đại học Luật, Đại học Huế 

ThS. Lê Thị Hồng 

Mỹ 

Đơn vị thực 

hiện  

2021                    

30  

Làm tài liệu phục vụ công 

tác chuyên môn 

64.  

Hoàn thiện quy chế dân chủ 

tại trường Đại học Luật, Đại 

học Huế giai đoạn 2021-2025 

CN. Lò Văn Linh Đơn vị thực 

hiện  

2021                    

40  

Làm tài liệu phục vụ công 

tác chuyên môn 

65.  

Nghiên cứu và ứng dụng 

phương thức học tập, đào tạo 

dựa trên công nghệ thông tin 

(E- Learrning) trong giáo dục 

đại học và đào tạo trực tuyến 

tại Trường Đại học Luật, Đại 

học Huế 

CN. Cao Khánh 

Huy 

Đơn vị thực 

hiện  

2021                    

50  

Làm tài liệu phục vụ công 

tác chuyên môn 

66.  

Hoạt động của Hội đồng 

trường, qua nghiên cứu thực 

tiễn tại các trường đại học 

thành viên của Đại học Huế. 

TS. Nguyễn Hồng 

Sơn 

Đơn vị thực 

hiện  

2021                    

40  

Làm tài liệu phục vụ công 

tác chuyên môn 

67.  

Hoàn thiện hệ thống văn bản 

về công tác khảo thí của 

Trường Đại học Luật, Đại học 

Huế 

ThS. Nguyễn Thị 

Thanh Hoa 

Đơn vị thực 

hiện  

2021                    

40    

Làm tài liệu phục vụ công 

tác chuyên môn 

68.  

Nghiên cứu xây dựng hệ 

thống văn bản để đảm bảo 

điều kiện tự chủ của trường 

Đại học Luật, Đại học Huế 

giai đoạn 2021 – 2025 

ThS. Nguyễn Sơn 

Hà 

Đơn vị thực 

hiện  

2021                    

80  

Làm tài liệu phục vụ công 

tác chuyên môn 

69.  

Pháp luật Việt Nam về kinh 

doanh bất động sản đối với 

người nước ngoài và người 

Việt Nam định cư ở nước 

ngoài 

ThS. Nguyễn 

Ngọc Huy 

Đơn vị thực 

hiện  

2022 80 Làm tài liệu cho giảng dạy 

và học tập của sinh viên 

70.  

Pháp luật về tình trạng khẩn 

cấp, qua thực tiễn phòng 

chống dịch COVID-19 ở một 

số quốc gia trên thế giới và 

kinh nghiệm cho Việt Nam 

ThS. Hoàng Thị 

Ái Quỳnh 

Đơn vị thực 

hiện  

2022 80 Làm tài liệu cho giảng dạy 

và học tập của sinh viên 



STT 
Tên dự án, nhiệm vụ khoa 

học công nghệ 

Người chủ trì và 

các thành viên 

Đối tác 

trong nước 

và quốc tế 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

Kinh 

phí 

thực 

hiện 

(triệu 

đồng)  

Tóm tắt sản phẩm, ứng 

dụng thực tiễn 

71.  

Tình tiết giảm nhẹ trách 

nhiệm hình sự đối với 

người dưới 18 tuổi phạm 

tội trong luật hình sự Việt 

Nam, qua thực tiễn tại 

tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

ThS. Dương Thị 

Cẩm Nhung 

Đơn vị thực 

hiện  

2022 80 Làm tài liệu cho giảng dạy 

và học tập của sinh viên 

72.  

Pháp luật về hợp đồng 

chuyển nhượng quyền sử 

dụng đất trong dự án đầu tư 

kinh doanh bất động sản, 

qua thực tiễn tại Thừa Thiên 

Huế và Đà Nẵng 

ThS. Hoàng Anh 

Tuấn 

Đơn vị thực 

hiện  

2022 80 Làm tài liệu cho giảng dạy 

và học tập của sinh viên 

73.  

Pháp luật về bảo hộ và khai 

thác nhãn hiệu cho các sản 

phẩm nông nghiệp mang 

tên địa danh, qua thực tiễn 

tại tỉnh Thừa Thiên Huế 

ThS. Nguyễn 

Văn Sơn 

Đơn vị thực 

hiện  

2022 80 Làm tài liệu cho giảng dạy 

và học tập của sinh viên 

74.  

Pháp luật Việt Nam về hợp 

đồng chuyển giao quyền sử 

dụng nhãn hiệu, qua thực 

tiễn tại tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

ThS. Nguyễn 

Thanh Tùng 

Đơn vị thực 

hiện  

2022 80 Làm tài liệu cho giảng dạy 

và học tập của sinh viên 

75.  

Tội phạm mạng trong pháp 

luật hình sự Việt Nam 

trước thách thức của an 

ninh phi truyền thống 

TS. Nguyễn Thị 

Bình 

Đơn vị thực 

hiện  

2022 120 Làm tài liệu cho giảng dạy 

và học tập của sinh viên 

76.  

Thực tiễn áp dụng chương 

trình REDD+ trên địa bàn 

huyện A Lưới, tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

ThS. Phan Anh 

Thư 

Đơn vị thực 

hiện  

2022 120 Làm tài liệu cho giảng dạy 

và học tập của sinh viên 

77.  

Xây dựng mô hình dự báo 

hành vi cá nhân vi phạm 

pháp luật thông qua tính 

cách trên một số nhóm đối 

tượng tại tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

TS. Nguyễn 

Hồng Sơn 

Đơn vị thực 

hiện  

2022 160 Làm tài liệu cho giảng dạy 

và học tập của sinh viên 

78.  

Thực hiện hợp đồng trong 

lĩnh vực kinh doanh thương 

mại qua nghiên cứu ảnh 

hưởng của đại dịch 

COVID- 19 ở Việt Nam 

TS. Lê Thị Phúc Đơn vị thực 

hiện  

2022 80 Làm tài liệu cho giảng dạy 

và học tập của sinh viên 



STT 
Tên dự án, nhiệm vụ khoa 

học công nghệ 

Người chủ trì và 

các thành viên 

Đối tác 

trong nước 

và quốc tế 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

Kinh 

phí 

thực 

hiện 

(triệu 

đồng)  

Tóm tắt sản phẩm, ứng 

dụng thực tiễn 

79.  

Thiết kế, thử nghiệm phần 

mềm quản lý minh chứng 

trực tuyến phục vụ hoạt 

động bảo đảm và kiểm định 

chất lượng giáo dục 

ThS. Huỳnh Tây Đơn vị thực 

hiện  

2022 120 Làm tài liệu cho giảng dạy 

và học tập của sinh viên 

80.  

Nghiên cứu đăng ký bảo 

hộ, quản lý nhãn hiệu tập 

thể mang yếu tố địa danh ở 

tỉnh Quảng Ngãi 

PGS.TS. Đoàn 

Đức Lương 

Đơn vị thực 

hiện  

2022 240 Làm tài liệu cho giảng dạy 

và học tập của sinh viên 

81.  

Nghiên cứu biên soạn tài 

liệu và giảng dạy thử 

nghiệm học phần “Tư vấn 

và giải quyết tranh chấp 

hợp đồng dân sự có yếu tố 

nước ngoài” 

TS. Vũ Thị 

Hương  

TS. Cao Đình 

Lành       

ThS. Hồ Minh 

Thành 

ThS. Hoàng 

Thảo Anh 

ThS. Đỗ Thị 

Diện 

Đơn vị thực 

hiện  

2022 40 Làm tài liệu cho giảng dạy 

và học tập của sinh viên 

82.  

Nghiên cứu biên soạn tài 

liệu và giảng dạy thử 

nghiệm học phần “Quyền 

con người trong pháp luật 

dân sự” 

TS. Nguyễn Thị 

Lê Huyền   

TS. Hoàng Thị 

Hải Yến 

TS. Hồ Thị Vân 

Anh 

TS. Lê Thị 

Giang 

ThS. Phan Thị 

Hồng 

CN. Nguyễn Lê 

Đức             

Đơn vị thực 

hiện  

2022 40 Làm tài liệu cho giảng dạy 

và học tập của sinh viên 

83.  

Nghiên cứu biên soạn tài 

liệu “Kỹ năng tư duy phản 

biện trong lĩnh vực pháp 

luật” 

PGS.TS. Lê 

Thanh Sơn 

ThS. Phan Đình 

Minh 

ThS. Lê Hồng 

Sơn 

Đơn vị thực 

hiện  

2022 70 Làm tài liệu cho giảng dạy 

và học tập của sinh viên 

84.  

Nghiên cứu biên soạn tài 

liệu và tập huấn sử dụng 

“Nghề luật và phương pháp 

học Luật” 

TS. Lê Thị Thảo 

TS. Lê Thị Nga 

TS. Đào Mộng 

Điệp 

ThS. Trần Cao 

Thành 

Đơn vị thực 

hiện  

2022 70 Làm tài liệu cho giảng dạy 

và học tập của sinh viên 



STT 
Tên dự án, nhiệm vụ khoa 

học công nghệ 

Người chủ trì và 

các thành viên 

Đối tác 

trong nước 

và quốc tế 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

Kinh 

phí 

thực 

hiện 

(triệu 

đồng)  

Tóm tắt sản phẩm, ứng 

dụng thực tiễn 

 

Kiểm soát và xử lý văn bản 

quy phạm pháp luật do các 

cơ quan nhà nước ở trung 

ương ban hành - Thực 

trạng và giải pháp 

ThS. Nguyễn Thị 

Phi Yến 

ThS. Bùi Thị 

Thuận Ánh 

ThS. Nguyễn 

Hoàng Linh Chi 

Đơn vị thực 

hiện  

2022 30 Làm tài liệu cho giảng dạy 

và học tập của sinh viên 

 

 

 K. Công khai thông tin kiểm định cơ sở giáo dục và chương trình giáo dục 

 

STT 

Tên cơ sở đào tạo 

hoặc các chương 

trình đào tạo 

Thời điểm 

đánh giá 

ngoài 

Tên tổ chức 

đánh giá 

Quyết 

nghị của 

Hội đồng 

KĐCLGD 

Công nhận 

đạt/không 

đạt chất 

lượng giáo 

dục 

Giấy chứng 

nhận/Công nhân 

Ngày cấp 
Giá trị 

đến 

1 
Trường Đại học 

Luật  
4/2018 VNU-CEA 80,3%  Đạt  30/6/2018  30/6/2023 

2 
Chương trình đào 

tạo ngành Luật 
1/2022 VNU-CEA 90% Đạt 30/3/2022 30/3/2027 

3 

Chương trình đào 

tạo ngành Luật 

Kinh tế 

1/2022 VNU-CEA 88% Đạt 30/3/2022 30/3/2027 

   

   Thừa Thiên Huế, ngày  06  tháng 7  năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

Đoàn Đức Lương 
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ĐẠI HỌC HUẾ 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT  
THÔNG BÁO 

Công khai thông tin cơ sở vật chất của Trường Đại học Luật năm học 2021-2022 

 

A. Công khai thông tin về diện tích đất, tổng diện tích sàn xây dựng 

STT Nội dung 
Diện tích 

(m2) 

Hình thức sử dụng 

Sở hữu Liên kết Thuê 

1 
Tổng diện tích đất cơ sở đào tạo quản lý sử 

dụng 
        

  Trong đó:  109900  109900  0 0 

a Trụ sở chính         

b Phân hiệu tại...         

c Cơ sở 2 tại...         

2 
Tổng diện tích sàn xây dựng phục vụ đào 

tạo, nghiên cứu khoa học 
        

  Trong đó: 29074 20411   8663 0  

a Trụ sở chính         

b Phân hiệu tại...         

c Cơ sở 2 tại...         

 

B. Công khai thông tin về các phòng thí nghiệm, phòng thực hành, xưởng thực tập, nhà tập 

đa năng, hội trường, phòng học, thư viện, trung tâm học liệu 

STT Tên 
Số 

lượng 

Mục đích 

sử dụng 

Đối 

tượng sử 

dụng 

Diện tích 

sàn xây 

dựng (m2) 

Hình thức sử dụng 

Sở hữu Liên kết Thuê 

1 Phòng thí nghiệm               

2 Phòng thực hành  01 

Giảng dạy, 

học tập, 

thực hành  

CBVC, 

GV, SV 
200 200 0   0 

3 Xưởng thực tập  0             

4 Nhà tập đa năng  01         x    

5 Hội trường 01  

 Họp, hội 

nghị, hội 

thảo, sự 

kiện... 

CBVC, 

GV, SV 
1500  1500  0   0 

6 Phòng học  44 
Giảng dạy, 

học tập  
GV, SV 7356,6  7356,6  0   0 



STT Tên 
Số 

lượng 

Mục đích 

sử dụng 

Đối 

tượng sử 

dụng 

Diện tích 

sàn xây 

dựng (m2) 

Hình thức sử dụng 

Sở hữu Liên kết Thuê 

7 
Phòng học đa 

phương tiện 
0         

8 Thư viện  01 

Học tập, tra 

cứu, nghiên 

cứu  

CBVC, 

GV, SV  
675  675   0 0 

9 
Trung tâm học 

liệu... 
 01 

Học tập, tra 

cứu, nghiên 

cứu  

CBVC, 

GV, SV  
 8663 0  8663  0 

10 
Các phòng chức 

năng khác 
 30 

Làm việc, 

giảng dạy, 

học tập, 

NCKH  

 CBVC, 

GV, SV  
3056,4  3056,4   0  0 

 

D. Công khai thông tin về học liệu (sách, tạp chí, e-book, cơ sở dữ liệu điện tử) của thư 

viện và trung tâm học liệu 

 

STT Tên Số lượng 

1 Số phòng đọc 01  

2 Số chỗ ngồi đọc 65  

3 Số máy tính của thư viện 12  

4 
Số lượng đầu sách, tạp chí, e-book, cơ sở dữ liệu trong thư viện 

(đầu sách, tạp chí) 
614 

5 Số thư viện điện tử liên kết ngoài trường  01 

 

E. Diện tích đất/sinh viên; diện tích sàn/sinh viên 

 

STT Tên Tỷ lệ 

1 Diện tích đất/sinh viên  100.000/4031 

2 Diện tích sàn/sinh viên  29074/4031 

  

   Thừa Thiên Huế, ngày  06  tháng 7  năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

Đoàn Đức Lương 
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ĐẠI HỌC HUẾ 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT  

THÔNG BÁO 

Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của Trường Đại học Luật  

năm học 2021-2022 

 

A. Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu 

 

STT Nội dung 
Tổng 

Số 

Chức danh Trình độ đào tạo 
Hạng chức danh 

nghề nghiệp 

Giáo 

sư 

Phó 

Giáo 

sư 

Tiến 

sĩ 

Thạc 

sĩ 

Đại 

học 

Cao 

đẳng 

Trình 

độ 

khác 

Hạng 

III 

Hạng 

II 

Hạng 

I 

I Tổng số 144  12 40 80 12 0 0       

1 
Giảng viên cơ 

hữu theo ngành 
                      

c Khối ngành III                       

  Ngành Luật 50 0 1 11 31 7 0 0 36 13 1 

 
Ngành Luật 

Kinh tế 
43 0 1 12 25 5 0 0 30 12 1 

2 
Giảng viên cơ 

hữu môn chung 
 51 0 10 17 24  0 0 0       

 

Danh sách gồm 93 người. 

Trong đó: PGS: 02 ( Luật 01; kinh tế 01) 

- TS: 23 ( Luật:12; Kinh tế:12) 

- ThS: 56 (Luật: 31; Kinh tế: 25) 

- CN: 12 (Luật 7; Luật kinh tế 5) 

- GVC: 25 

- GVCC: 03 

 

B. Công khai thông tin về danh sách chi tiết đội ngũ giảng viên cơ hữu theo khối ngành  

Số 

TT 
Họ và tên 

Năm sinh 
Chức 

danh 

Trình độ 

đào tạo 

Chuyên 

ngành giảng 

dạy 
Nam Nữ 

(1) (2) (3) (4) (8)  (14) 

1 Nguyễn Duy Phương 7/12/1966   GVCC PGS.TS Luật 

2 Nguyễn Hồng Sơn 20/01/1976   GV TS Luật 

3 Lê Thị Nga   26/8/1968 GVC TS Luật 

4 Đặng Công Cường 2/2/1980   GVC TS Luật 

5 Nguyễn Ngọc Kiện 15/08/1978   GVC TS Luật 

6 Hà Lệ Thủy   27/10/1980 GVC TS Luật 

7 Nguyễn Thị Bình   20/10/1987 GVC TS Luật 

8 Nguyễn Thị Hồng Trinh   8/5/1983 GVC TS Luật 



Số 

TT 
Họ và tên 

Năm sinh 
Chức 

danh 

Trình độ 

đào tạo 

Chuyên 

ngành giảng 

dạy 
Nam Nữ 

9 Hồ Nhân Aí 26/02/1979   GV TS Luật 

10 Trần Cao Thành 2/10/1991   GV ThS Luật 

11 Phan Đình Minh 14/10/1992   GV ThS Luật 

12 Ngô Minh Tiến 30/06/1987   GV ThS Luật 

13 Nguyễn Huyền Ly   14/12/1984 GV ThS Luật 

14 Nguyễn Thị Vân Anh   4/9/1988 GV ThS Luật 

15 Trần Việt Dũng 13/12/1962   GVC ThS Luật 

16 Mai Thị Diệu Thúy   24/10/1980 GVC ThS Luật 

17 Nguyễn Khắc Hùng 1/6/1980   GV ThS Luật 

18 Nguyễn Thị Hoài Phương   22/04/1983 GV TS Luật 

19 Nguyễn Thị Nữ   14/07/1986 GVC ThS Luật 

20 Bùi Thị Thuận Ánh   20/9/1986 GVC ThS Luật 

21 Lý Nam Hải 9/6/1987   GV TS Luật 

22 Nguyễn Thị Phi Yến   13/06/1988 GV ThS Luật 

23 Đặng Thị Hà   16/01/1990 GV ThS Luật 

24 Hoàng Thị Ái Quỳnh   30/01/1991 GV ThS Luật 

25 Nguyễn Hoàng Linh Chi   12/9/1989 GV ThS Luật 

26 Nguyễn Thị  Xuân   11/1/1996 GVC ThS Luật 

27 Hoàng Thị Huyền Trang   26/01/1986 GVC ThS Luật 

28 Hoàng Đình Thanh 2/10/1987   GV ThS Luật 

29 Trần Văn Hải 15/10/1987   GV TS Luật 

30 Dương Thị Cẩm Nhung   8/10/1991 GV ThS Luật 

31 Lê Thị Khánh Linh   11/6/1994 GV ThS Luật 

32 Nguyễn Thị Hà   15/10/1972 GVC ThS Luật 

33 Nguyễn Hữu Khánh Linh 21/01/1990   GV ThS Luật 

34 Lê Khắc Đại 12/1/1986   GV ThS Luật 

35 Trần Thị Diệu Hương   20/03/1988 GV ThS Luật 

36 Nguyễn Thị Hạnh   20/05/1991 GV ThS Luật 

37 Trần Ngọc Thuý   15/10/1991 GV ThS Luật 

38 Bùi Thị Quỳnh Trang   7/1/1996 GV ThS Luật 

39 Nguyễn Thị Lan Anh   24/07/1992 GV CN Luật 

40 Lữ Vũ Lực 4/2/1990   GV CN Luật 

41 Lê Ngọc Phú 11/7/1996   GV CN Luật 

41 Trần Thị Diệu Hà   1/12/1994 GV CN Luật 

43 Nguyễn Văn Sơn 25/11/1996   GV ThS Luật 

44 Nguyễn Lương Sỹ 17/08/1994   GV ThS Luật 

45 Trần Chí Thành 23/12/1994   GV ThS Luật 

46 Hoàng Anh Tuấn 24/07/1996   GV ThS Luật 

47 Lê Thị Diệu Chi   20/06/1997 GV CN Luật 

48 Nguyễn Thị Hoài  05/05/1997 GV CN Luật 

49 Phan Đình Nguyện 21/10/1999  GV CN Luật  

50 Phạm Bá Tân 29/8/1991  GV ThS Luật  

51 Đoàn Đức Lương 28/04/1969   GVCC PGS.TS Luật Kinh tế 

52 Lê Thị Hải Ngọc   30/06/1969 GVC TS Luật Kinh tế 

53 Đào Mộng Điệp   27/01/1976 GVC TS Luật Kinh tế 

54 Cao Đình Lành 26/02/1973   GVC TS Luật Kinh tế 



Số 

TT 
Họ và tên 

Năm sinh 
Chức 

danh 

Trình độ 

đào tạo 

Chuyên 

ngành giảng 

dạy 
Nam Nữ 

55 Hoàng Thị Hải Yến   21/03/1978 GVC TS Luật Kinh tế 

56 Lê Thị Thảo   6/1/1976 GVC TS Luật Kinh tế 

57 Lê Thị Phúc   12/12/1977 GV TS Luật Kinh tế 

58 Hồ Thị Vân Anh   29/11/1982 GVC TS Luật Kinh tế 

59 Nguyễn Thị Thúy Hằng   1/5/1983 GVC TS Luật Kinh tế 

60 Trần Viết Long 7/10/1986   GVC TS Luật Kinh tế 

61 Nguyễn Sơn Hà 26/11/1986   GV TS Luật Kinh tế 

62 Vũ Thị Hương   8/10/1985 GVC TS Luật Kinh tế 

63 Nguyễn Thị Lê Huyền   8/9/1987 GVC TS Luật Kinh tế 

64 Nguyễn Sơn Hải 19/05/1977   GV ThS Luật Kinh tế 

65 Lê Bá Hưng 4/10/1982   GV ThS Luật Kinh tế 

66 Phan Thị Hồng   30/05/1988 GV ThS Luật Kinh tế 

67 Đỗ Thị Diện   15/04/1988 GV ThS Luật Kinh tế 

68 Hồ Minh Thành 21/06/1991   GV ThS Luật Kinh tế 

69 Nguyễn Ngọc Huy 9/6/1991   GV ThS Luật Kinh tế 

70 Lê Thị Thìn   6/3/1991 GV ThS Luật Kinh tế 

71 Hoàng Thảo Anh   10/6/1994 GV ThS Luật Kinh tế 

72 Trần Thế Hệ 11/1/1984   GVC ThS Luật Kinh tế 

73 Mai Đăng Lưu 8/7/1984   GV ThS Luật Kinh tế 

74 Nguyễn Thanh Tùng 17/09/1987   GVC ThS Luật Kinh tế 

75 Nguyễn Thị Triển   10/4/1982 GV ThS Luật Kinh tế 

76 Mai Xuân Hợi 18/03/1982   GV ThS Luật Kinh tế 

77 Thân Văn Tài 7/2/1986   GV ThS Luật Kinh tế 

78 Trần Công Thiết 8/12/1990   GV ThS Luật Kinh tế 

79 Trần Thị Nhật Anh   2/7/1991 GV ThS Luật Kinh tế 

80 Đồng Thị Huyền Nga   29/07/1991 GV ThS Luật Kinh tế 

81 Đỗ Thị Quỳnh Trang   11/3/1991 GV ThS Luật Kinh tế 

82 Phan Vĩnh Tuấn Anh 15/04/1994   GV ThS Luật Kinh tế 

83 Hoàng Thị Vĩnh Quỳnh   11/1/1992 GV ThS Luật Kinh tế 

84 Nguyễn Duy Thanh 10/10/1996   GV ThS Luật Kinh tế 

85 Phan Anh Thư   22/01/1993 GV ThS Luật Kinh tế 

86 Nguyễn Lưu Lan Phương   26/02/1995 GV ThS Luật Kinh tế 

87 Lê Thị Thùy Nhi   18/02/1995 GV ThS Luật Kinh tế 

88 Lê Thảo Nguyên   29/06/1997 GV CN Luật Kinh tế 

89 Thân Trọng Ngọc Trâm   4/9/1998 GV CN Luật Kinh tế 

90 Nguyễn Giang Trường 19/02/1998  GV CN Luật Kinh tế 

91 Ngô Hữu Phúc 15/03/1996  GV CN Luật Kinh tế 

92 Phạm Diệu Linh  28/02/1998 GV CN Luật Kinh tế 

93 Nguyễn Văn Phúc 10/8/1995  GV ThS Luật Kinh tế 

 

 

C. Công khai tỷ lệ sinh viên/giảng viên quy đổi: 

 

 Khối ngành Tỷ lệ Sinh viên/Giảng viên cơ hữu quy đổi 

 Khối ngành III   



 Khối ngành Tỷ lệ Sinh viên/Giảng viên cơ hữu quy đổi 

1 Ngành Luật 24.8 

2 Ngành Luật Kinh tế 20.5 

  

   Thừa Thiên Huế, ngày  06  tháng 7  năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

Đoàn Đức Lương 
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            ĐẠI HỌC HUẾ 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT 

THÔNG BÁO 

Công khai tài chính của Trường Đại học Luật năm học 2021-2022 

 

STT Nội dung Đơn vị tính 
Học phí/1SV/năm 

năm học 2021-2022 

Dự kiến Học 

phí/1SV của cả khóa 

học 

I 
Học phí chính quy 

chương trình đại trà 
    

1 Tiến sĩ Triệu đồng/năm 24 96 

  Ngành Luật Kinh tế Triệu đồng/năm 24 96 

2 Thạc sỹ Triệu đồng/năm 15 30 

  Ngành Luật Kinh tế Triệu đồng/năm 15 30 

3 Đại học Triệu đồng/năm  35,4 

  Ngành Luật Triệu đồng/năm 295.000 đồng/TC  

 Ngành Luật Kinh tế Triệu đồng/năm 295.000 đồng/TC  

4 Cao đẳng sư phạm Triệu đồng/năm   

5 Trung cấp sư phạm Triệu đồng/năm   

II 
Học phí chính quy 

chương trình khác 
    

1 Tiến sĩ Triệu đồng/năm     

  Khối ngành... Triệu đồng/năm     

2 Thạc sỹ Triệu đồng/năm     

  Khối ngành... Triệu đồng/năm     

3 Đại học Triệu đồng/năm     

  Khối ngành... Triệu đồng/năm     

4 Cao đẳng sư phạm Triệu đồng/năm     

5 Trung cấp sư phạm Triệu đồng/năm     

III 
Học phí hình thức vừa 

học vừa làm 
  13 58,5 

1 Đại học Triệu đồng/năm 13 58,5 

2 Cao đẳng sư phạm Triệu đồng/năm  0 0 

3 Trung cấp sư phạm Triệu đồng/năm  0  0 

IV Tổng thu năm Tỷ đồng 102,59   

1 Từ ngân sách Tỷ đồng 5,05   



STT Nội dung Đơn vị tính 
Học phí/1SV/năm 

năm học 2021-2022 

Dự kiến Học 

phí/1SV của cả khóa 

học 

2 Từ học phí Tỷ đồng 92,84   

3 
Từ nghiên cứu khoa học 

và chuyển giao công nghệ 
Tỷ đồng 0,4   

4 Từ nguồn hợp pháp khác Tỷ đồng 4,3   

  

   Thừa Thiên Huế, ngày  06  tháng 7  năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

Đoàn Đức Lương 
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