
STT MSHV Họ Tên Tên đề cương được thông qua

1 19310310042 Nguyễn Thị Kiều Mi
Thỏa ước lao động tập thể nhóm doanh 

nghiệp theo pháp luật Việt Nam

2 19310310073 Nguyễn Phạm Minh Tú

Quyền được tiếp cận thông tin của người 

lao động trong quan hệ lao động theo pháp 

luật lao động Việt Nam

3 19320310221 Lê Thị Duyên

Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao 

động của người lao động theo  pháp luật 

Việt Nam

4 19320310232 Đoàn Thị Ngọc Hằng

Trách nhiệm của người sử dụng lao động 

đối với người lao động bị tai nạn lao động 

theo pháp luật Việt Nam

5 19320310258 Võ Nguyện Hiền Lương
Giao kết hợp đồng lao động theo pháp luật 

lao động Việt Nam

6 19320310219 Đặng Hùng Cường
Hình thức xử lý kỷ luật lao động sa thải 

theo pháp luật lao động Việt Nam

7 19320310252 Trần Thị Mỹ Lệ

Nghĩa vụ bảo vệ bí mật thông tin trong quá 

trình thuê mướn sử dụng lao động theo 

pháp luật Việt Nam

8 19320310270 Bùi Đỗ Trọng Nhân
Thỏa thuận không tiết lộ trong quan hệ lao 

động theo pháp luật Việt Nam

9 19320310271 Cao Uyên Nhi
Hợp đồng đào tạo nghề theo pháp luật lao 

động Việt Nam

10 19320310276 Trần Thiên Phúc
Thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp 

theo pháp luật lao động Việt Nam

11 19320310282 Nguyễn Minh Quang
Xử lý kỷ luật lao động theo pháp luật lao 

động Việt Nam

12 19320310286 Cao Duy Thành
Pháp luật về sử dụng người lao động nước 

ngoài làm việc tại Việt Nam

13 19320310294 Nguyễn Thị Diễm Thúy
Cưỡng bức lao động trong quan hệ lao 

động theo pháp luật Việt Nam

14 18300310231 Đinh Văn Vinh

Giải quyết tranh chấp lao động cá nhân 

bằng Hội đồng trọng tài theo pháp Việt 

Nam

15 19310310023 Nguyễn Văn Hoài
Chấm dứt việc nuôi con nuôi theo pháp 

luật Việt Nam

16 19310310032 Nguyễn Trọng Khiêm
Hiệu lực của thỏa thuận xác lập chế độ tài 

sản của vợ chồng theo pháp luật Việt Nam

17 19310310041 Nguyễn Thị Mến
Thẩm quyền của tòa án theo lãnh thổ trong 

pháp luật tố tụng dân sự Việt Nam

18 19310310044 Nguyễn Thị Nguyên
Quyền của người mua tài sản đấu giá để 

thi hành án dân sự
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19 19310310047 Bùi Thị Thanh Nhàn

Quyền yêu cầu độc lập của người có quyền 

lợi, nghĩa vụ liên quan trong pháp luật tố 

tụng dân sự Việt Nam

20 19310310059 Trịnh Thị Hòa Thủy
Nghĩa vụ và quyền của cha, mẹ không trực 

tiếp nuôi con sau khi ly hôn

21 19310310074 Phạm Thị Cẩm Vân

Nhiệm vụ, quyền hạn của kiểm sát viên 

trong thủ tục giải quyết vụ án dân sự tại 

tòa án cấp sơ thẩm

22 19320310208 Vũ Trâm Anh

Phương thức cấp, tống đạt, thông báo  văn 

bản tố tụng theo pháp luật tố tụng dân sự 

Việt Nam

23 19320310218 Phạm Văn Công
Xác định, phân chia, xử lý tài sản chung 

để thi hành án dân sự

24 19320310229 Đỗ Trường Hải
Ly hôn theo yêu cầu của một bên trong 

pháp luật Việt Nam

25 19320310242 Phạm Quốc Hùng
Điều kiện đối với người nhận con nuôi  

theo pháp luật Việt Nam

26 19320310250 Trần Kim Lanh

Hoạt động thu thập chứng cứ của tòa án 

trong giai đoạn chuẩn bị xét xử sơ thẩm vụ 

án dân sự

27 19320310253 Nguyễn Phương  Liên

Phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, 

công khai chứng cứ và hòa giải theo pháp 

luật tố tụng dân sự Việt Nam

28 19320310267 Lê Thị Minh Ngọc

Giải quyết vụ án dân sự bằng phương thức 

trực tuyến: Kinh nghiệm của một số quốc 

gia đối với Việt Nam

29 19780320130 Nguyễn Thị Kim Thúy
Điều khoản chuyển tiếp của Bộ luật dân sự 

năm 2015 

30 19310310003 Nguyễn Thị Kim Anh
Hệ quả pháp lý của chuyển giao quyền yêu 

cầu trong pháp luật dân sự Việt Nam

31 19310310016 Phạm Thị Mỹ Hạnh

Bồi thường thiệt hại về tinh thần do vi 

phạm hợp đồng trong pháp luật dân sự 

Việt Nam

32 19310310031 Nguyễn Thị Hữu
Trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong 

lĩnh vực khám chữa bệnh

33 19310310054 Võ Đăng Phương Thảo
Bảo hộ dấu hiệu chỉ dẫn nguồn gốc địa lý 

theo  pháp luật  sở hữu trí tuệ Việt Nam

34 19310310071 Trần Cao Thanh Trúc
Miễm thực hiện nghĩa vụ trong pháp luật 

Dân sự Việt Nam

35 19320310210 Nguyễn Hoài Bảo

Hệ quả của việc chuyển nhượng dự án đầu 

tư xây dựng nhà ở thương mại không phù 

hợp với quy định của pháp luật 

36 19320310220 Diệp Ngọc Dinh

Xác lập quyền về lối đi qua đối với bất 

động sản liền kề theo pháp luật dân sự 

Việt Nam

37 19320310236 Dương Thu Hiền
Hợp đồng được công chứng do giả mạo 

theo pháp luật Dân sự



39 19320310255 Phan Đình Hồng Lĩnh
Hệ quả pháp lý của việc công chứng giao 

dịch dân sự không đúng thủ tục

40 19320310257 Lê Khả Luận

Thời hiệu khởi kiện về tranh chấp đặt cọc 

theo quy định của pháp luật dân sự Việt 

Nam

41 19320310259 Trần Lực

Bảo hộ quyền tác giả đối với tác phẩm 

dưới dạng chữ viết hoặc ký tự trong môi 

trường Internet theo pháp luật Việt Nam

42 19320310260 Lê Hoàng Minh
Xác lập quyền hưởng dụng theo pháp luật 

dân sự Việt Nam

43 19320310265 Bùi Thị Bích Ngọc

Hệ quả pháp lý của biện pháp bảo đảm 

không được đăng ký trong pháp luật dân 

sự Việt Nam

44 19320310274 Lê Huỳnh Như

Bồi thường tổn thất tinh thần do hành vi 

xâm phạm quyền tác giả theo pháp luật 

Việt Nam

45 19320310277 Nguyễn Mỹ Phụng

Xin lỗi người bị xâm phạm danh dự, nhân 

phẩm, uy tín theo pháp luật dân sự Việt 

Nam

46 19320310289 Trần Phương Thảo
Chấm dứt quyền hưởng dụng trong pháp 

luật dân sự Việt Nam

47 19320310290 Đặng Nguyễn Minh Thiện

Thời hiệu yêu cầu người thừa kế thực hiện 

nghĩa vụ về tài sản của người chết để lại 

theo pháp luật Việt Nam

48 19320310300 Nguyễn Đăng Mỹ Trinh
Quyền thừa kế của con nuôi theo pháp luật 

Việt Nam

49 19320310307 Nguyễn Thị Phương Vi

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài 

hợp đồng trong trường hợp bên bị thiệt hại 

có lỗi

50 19320310312 Huỳnh Mai Yến

Quyền thừa kế của cá nhân được sinh ra 

bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản theo pháp 

luật Việt Nam

51 18290310023 Đào Hoàng Nam
Xử lý tài sản thế chấp là bất động sản theo 

thõa thuận trong pháp luật Việt Nam

52 18300310066 Nguyễn Phạm Quỳnh Anh
Quyền của bên bảo lãnh sau khi thực hiện 

thay nghĩa vụ theo pháp luật Việt Nam

53 18300310087 Vũ Văn Đoàn

Hệ quả pháp lý của việc chuyển nhượng 

quyền sử dụng đất không đúng quy định 

của pháp luật


