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TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ 

KHOA LUẬT 

----------------- 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc 

------------------------------------ 

Cần Thơ, ngày 12 tháng 10 năm 2020 

 

CHƯƠNG TRÌNH BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ 
 Phần nghi thức: 

 Trang phục của các thành viên Hội đồng và học viên:  

 Nam: Trang phục công sở, thắt cà vạt 

 Nữ: Trang phục công sở hoặc mặc áo dài 

 Nội dung (Chủ tịch Hội đồng điều khiển, Thư ký lập biên bản) 

 Chủ tịch Hội đồng sinh hoạt các nội dung liên quan đến bảo vệ luận văn 

 Học viên trình bày bài Báo cáo tóm tắt của mình. 

1. Hình thức thuyết trình:  

o Thực hiện bằng Powerpoint, trong khoảng thời gian tối đa 20 phút. 

2. Nội dung bài thuyết trình bao gồm các vấn đề sau: 

a. Lý do chọn đề tài; 

b. Tình hình nghiên cứu đề tài; 

c. Mục đích nghiên cứu; 

d. Những vấn đề đã giải quyết được. 

Học viên không đáp ứng các yêu cầu trên sẽ không được phép bảo vệ luận văn. 

 Hai phản biện đọc nhận xét luận văn và đặt câu hỏi. 

 Các thành viên Hội đồng đặt câu hỏi và góp ý cho học viên. 

 Học viên trả lời các câu hỏi. 

 Cán bộ hướng dẫn có ý kiến (nếu có) 

 Hội đồng hội ý và bỏ phiếu kín. 

 Chủ tịch công bố điểm và kết luận của Hội đồng về luận văn và hướng dẫn học viên thực 

hiện các thủ tục cần thiết sau khi bảo vệ. 

 Phát biểu của học viên. 

 Chủ tịch Hội đồng tuyên bố kết thúc. 

 Hồ sơ Hội đồng: Thư ký Hội đồng tổng hợp và giao cho Trợ lý sau đại học của Khoa các hồ 

sơ sau: 

 01 Biên bản Hội đồng chấm luận văn 

 01 Biên bản kiểm phiếu 

 05 Phiếu chấm điểm của các thành viên Hội đồng 

 05 Bản nhận xét của các thành viên Hội đồng 

 Học viên hoàn thành luận văn: Sau khi bảo vệ xong, học viên tiếp tục chỉnh sửa đề tài theo 

ý kiến của Hội đồng và nộp các nội dung sau: 

 01 quyển luận văn hoàn chỉnh dạng in ấn (có trang “Phiếu chấp thuận của Hội đồng” là 

bản chính), 01file PDF chứa nội dung luận văn hoàn chỉnh và các trang có chữ ký ( 

 học viên tự lưu file lên hệ thống dữ liệu của Trường qua tài khoản đăng nhập máy tính 

được cấp): Nộp Trung tâm Học liệu. 

 01 quyển luận văn hoàn chỉnh dạng in ấn: Nộp Thư viện Khoa. 

 01 quyển luận văn hoàn chỉnh dạng in ấn:  Nộp người hướng dẫn  

 01 đĩa CD chứa nội dung luận văn hoàn chỉnh và các trang có chữ ký; 01 giấy giải trình đã 

chỉnh sửa luận văn (nếu có); 01 giấy xác nhận đã nộp luận văn của Trung tâm Học liệu; 01 
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giấy xác nhận thông tin in trên bằng tốt nghiệp: Nộp Văn phòng Khoa Luật (để bổ sung hồ 

sơ xét tốt nghiệp) 

 

Lưu ý: Quyển luận văn hoàn chỉnh dùng để nộp phải đúng theo thể thức quy định và có 

bìa cứng màu xanh dương in chữ nhũ vàng. Trong mỗi luận văn có trang “Phiếu chấp 

thuận của Hội đồng” để sau bìa phụ có đầy đủ chữ ký của Hội đồng và người hướng dẫn. 

                                                 

                                                                                                               Văn phòng Khoa Luật 
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 KHOA LUẬT               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

LỊCH BẢO VỆ LUẬN VĂN ĐỢT THÁNG 10/2020 

Chuyên ngành: Luật kinh tế (8 38 01 07) 

Thời gian: Buổi sáng bắt đầu lúc 7g30; Buổi chiều bắt đầu lúc 13g30  

Địa điểm: Phòng 201/KL 

TT MSHV Họ Tên 

Tên đề tài 

Người hướng dẫn  

Thời gian học viên 

bảo vệ luận văn 

1.  M3418087 
Trần Thị 

Kiều  
Hoa 

Bảo vệ quyền lợi hành khách 

trong hoạt động vận chuyển 

hàng không dân dụng nội địa 

TS. Trần Thăng Long 

Sáng:  Thứ 5 (22/10) 

 

 

2.  M3418007 
Quảng Thị 

Kiều 
Diễm 

Bảo vệ quyền lợi của người 

tiêu dùng thông qua quy định 

pháp luật về niêm yết giá hàng 

hóa, dịch vụ 

TS. Trần Huỳnh 

Thanh Nghị 

3.  M3418027 

Phạm 

Nguyễn 

Phương 

Lam 

Pháp luật về bảo vệ quyền lợi 

người tiêu dùng trong giao dịch 

có sử dụng hợp đồng theo mẫu 

TS. Lâm Tố Trang 

4.  M3417004 Trương Hải Đăng 

Pháp luật về bảo hộ quyền sở 

hữu công nghiệp đối với nhãn 

hiệu và tên thương mại trong 

hoạt động thương mại điện tử 

TS. Lê Thị Ánh 

Nguyệt 
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5.  M3418072 Đoàn Minh Tiến 

Pháp luật về phòng, chống rửa 

tiền thông qua hệ thống Ngân 

hàng Việt Nam 

TS. Phạm Văn Beo 

Chiều:  Thứ 5 

(22/10) 

 

 

6.  M3418066 
Đinh Thị 

Minh 
Thư 

Pháp luật về đầu tư thành lập 

cơ sở giáo dục mầm non tư 

thục 

TS. Lê Thanh Hòa 

7.  M3418059 
Nguyễn 

Nhật  
Quỳnh 

Hoàn thiện khung pháp lý cho 

hoạt động trung gian thanh 

toán của các tổ chức không 

phải là ngân hàng 

TS. Trần Vân Long 

 

8.  M3418003 Trần Ngọc Cầm 

Hoàn thiện pháp luật về việc 

tiếp cận và sử dụng đất nông 

nghiệp của doanh nghiệp đầu 

tư vào nông nghiệp 

TS. Nguyễn Lan 

Hương 

9.  M3418054 Cao Thị Lan Phương 

Hoàn thiện pháp luật về đất sử 

dụng cho dự án nhà ở kết hợp 

kinh doanh du lịch, nghỉ dưỡng 

TS. Nguyễn Lan 

Hương 

10.  M3418021 
Lê Thị 

Thanh 
Huyền 

Bảo đảm nguyên tắc kế hoạch 

sử dụng đất phải phù hợp với 

quy hoạch sử dụng đất ở cấp 

tỉnh 

PGS.TS. Phan Trung 

Hiền 

Sáng Thứ 6 (23/10) 

 

11.  M3418065 
Trần Thị 

Ánh  
Thu 

Trách nhiệm của thương nhân 

trong kinh doanh hàng hóa, 

dịch vụ đối với người tiêu dùng 

theo pháp luật Việt Nam 

TS. Hồ Việt Hiệp 
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12.  M3418074 
Nguyễn Thị 

Bích 
Trâm 

Quyền của nguyên đơn trong 

giải quyết tranh chấp kinh 

doanh thương mại tại Tòa án 

TS. Trần Lê Đăng 

Phương 

13.  M3418011 Nguyễn Vũ Đương 

Người đại diện của Công ty cổ 

phần trong giải quyết tranh 

chấp kinh doanh thương mại 

tại Tòa án nhân dân 

PGS.TS. Nguyễn Thị 

Hoài Phương 

14.  M3418039 Trần Thùy Mỵ 

Pháp luật giải quyết tranh chấp 

giữa Công ty trách nhiệm hữu 

hạn với thành viên Công ty 

PGS.TS. Nguyễn Thị 

Hoài Phương 

15.  M3418073 
Huỳnh 

Dũng  
Tiến 

Pháp luật về kinh doanh nhà ở 

xã hội tại Việt Nam 
TS. Lưu Quốc Thái 

Chiều Thứ 6 (23/10) 

 

16.  M3418030 Đào Thị Mỹ Linh 

Pháp luật về kiểm sát việc giải 

quyết vụ án kinh doanh, 

thương mại của Tòa án 

PGS.TS. Lê Vũ Nam 

17.  M3418037 
Lê Thị 

Tuyết 
Mai 

Thẩm quyền của Tòa án cấp sơ 

thẩm đối với việc giải quyết 

các tranh chấp kinh doanh, 

thương mại 

 

TS. Hồ Việt Hiệp 

18.  M3418031 
Nguyễn Thị 

Ánh  
Linh 

Pháp luật về kiểm soát ô nhiễm 

môi trường không khí tại Việt 

Nam 

 

PGS.TS. Trần Việt 

Dũng  
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19.  M3418076 
Nguyễn Thị 

Hồng 
Trang 

Pháp luật về hóa đơn điện tử 

trong quản lý thuế 

 

TS. Nguyễn Tấn Phát 

Sáng Thứ 2 (26/10) 

 

 

 

20.  M3418045 Đoàn Trọng Nghĩa 

Áp dụng pháp luật thuế thu 

nhập doanh nghiệp đối với thu 

nhập từ hoạt động thương mại 

điện tử 

TS. Lê Thị Nguyệt 

Châu 

21.  M3418056 Phan Phú  Quốc 

Pháp luật về dịch vụ đại lý làm 

thủ tục hải quan 

 

TS. Lê Thị Nguyệt 

Châu 

22.  M3418079 
Nguyễn 

Quốc 
Tuân 

Pháp luật Việt Nam về trị giá 

tính thuế xuất khẩu, thuế nhập 

khẩu 

 

TS. Nguyễn Tấn Phát 

23.  M3418082 
Phùng Thị 

Ánh 
Xuân 

Pháp luật về thế chấp quyền sử 

dụng đất của hộ gia đình sử 

dụng đất để bảo đảm tiền vay 

tại các ngân hàng thương mại 

 

PGS.TS. Lê Vũ Nam 

Chiều Thứ 2 (26/10)  

 

24.  M3418019 
Nguyễn Thị 

Xuân 
Huyên 

Pháp luật về bảo vệ nhà đầu tư 

trong hoạt động giao dịch trên 

thị trường chứng khoán Việt 

Nam 

PGS.TS. Lê Vũ Nam 
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25.  M3418050 Tiết Minh Nguyệt 

Xử lý hành vi chiếm đoạt tài 

sản trong các ngân hàng 

thương mại 

 

TS. Phạm Văn Beo 

26.  M3418036 Huỳnh Trúc Ly 

Pháp luật về điều kiện cho vay 

của ngân hàng thương mại đối 

với các doanh nghiệp 

 

PGS.TS. Lê Vũ Nam 

27.  M3418034 Võ Thị Lam Linh 

Pháp luật về hạn chế rủi ro 

trong hoạt động cho vay của 

các tổ chức tín dụng 

 

PGS.TS. Lê Vũ Nam 

Sáng Thứ 3 (27/10) 

 

28.  M3418069 
Nguyễn Thị 

Thanh 
Thủy 

Chế độ trợ cấp và bồi thường 

tai nạn lao động theo pháp luật 

Việt Nam 

TS. Đoàn Thị Phương 

Diệp 

29.  M3418033 Trương Vũ Linh 
Pháp luật về bảo vệ quyền lợi 

người lao động khuyết tật 

TS. Đoàn Thị Phương 

Điệp 

 

30.  M3418081 Lý Thị Tú Uyên 

Pháp luật về ưu đãi hoạt động 

kinh doanh sản phẩm thân 

thiện với môi trường 

PGS.TS. Nguyễn 

Ngọc Điện 

31.  M3418006 Lê Thị Ngọc Diễm 

Pháp luật về doanh nghiệp 

quản lý, thanh lý tài sản 

 

TS. Cao Nhất Linh 
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Tổng cộng:  35 học viên 

 

 Cần Thơ, ngày 12 tháng 10 năm 2020 

 Lập bảng 

 Huỳnh Thị Minh Loan  

    

 

32.  M3418048 
Đặng Thị 

Phượng 
Nguyên 

Pháp luật về nhập khẩu phế 

liệu làm nguyên liệu sản xuất 

 

TS. Phạm Văn Võ 

Chiều Thứ 3 (27/10) 

 

33.  M3418015 Ngô Thị Mỹ Hạnh 

Hoàn thiện quy định pháp luật 

về hợp đồng thế chấp nhà ở 

hình thành trong tương lai tại 

ngân hàng thương mại 

 

PGS.TS Nguyễn 

Ngọc Điện 

34.  M3418063 
Nguyễn 

Đoàn Kim 
Thoại 

Điều khoản bảo mật trong hợp 

đồng lao động- Thực trạng và 

hướng hoàn thiện 

 

PGS.TS. Nguyễn 

Ngọc Điện 

35.  M3417022 Võ Thị Mỹ Phụng 

Pháp luật điều chỉnh hành vi 

cạnh tranh không lành mạnh 

liên quan đến nhãn hiệu 

 

TS. Lê Thị Ánh 

Nguyệt 

 


