
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP.HCM 

 

TÓM TẮT NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN 
 

 

1. Tóm tắt mở đầu 

Đề tài luận án: Pháp luật về các biện pháp phòng vệ thương mại của Việt 

Nam. 

Chuyên ngành: Luật Kinh tế. Mã số: 62.38.01.07. 

Họ và tên nghiên cứu sinh: Kim Thị Hạnh. 

Họ và tên người hướng dẫn:   1. PGS.Ts Trần Thị Thùy Dương. 

Cơ sở đào tạo: Đại học Luật Thành Phố Hồ Chí Minh. 

2. Nội dung trang thông tin tóm tắt 

Về học thuật, luận án đã đưa ra được các cơ sở lý luận cho việc điều chỉnh 

pháp luật vào các biện pháp phòng vệ thương mại, xác định vai trò và ý nghĩa 

của các biện pháp phòng vệ thương mại đối với nền kinh tế Việt Nam trong 

quá trình hội nhập kinh tế thế giới.  

Về điểm mới của khoa học, luận án đã chỉ ra được những hạn chế và bất 

cập của các quy định pháp luật điều chỉnh vào các biện pháp phòng vệ thương 

mại: chống bán phá giá, chống trợ cấp, biện pháp tự vệ theo Luật QLNT 2017.  

Dựa trên cơ sở đó, luận án đã đưa ra các định hướng cho việc hoàn thiện 

pháp luật cũng như đưa ra những giải pháp cụ thể cho hoàn thiện qui định pháp 

luật trong nội dung này. 
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1. Overview 

 

Topic : Regulations on trade remedy measures of Vietnam.  

Major : Economic Law 

Code : 62.38.01.07 

Ph.D. Candidate : Kim Thi Hanh 

Supervisors : Assoc. Prof. Dr. Tran Thi Thuy Duong. 

University : Ho Chi Minh City University of Law 

2. Contributions 

▪ The thesis has provided theoretical basis for the adjustment of laws into 

trade remedies, determining the role and significance of trade remedies 

for the economy VietNam in the process of world economic integration. 

▪ On the view of science, the thesis has pointed out the limitations and 

inadequacies of the legal provisions governing trade remedies: anti-

dumping, anti-subsidy, safeguard measures according to Law on trade 

foreign management 2017 

▪ The thesis has provided orientations for the completion of the law as 

well as specific solutions for the completion of the law in this content. 
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