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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 

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

 

 

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:  

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 Quyết nghị của 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 (nếu có), nộp quyển luận văn và hồ sơ xét tốt nghiệp theo quy định. (Sẽ 

có thông báo cụ thể về thời gian và nội dung thực hiện) 



 
 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 KHOA LUẬT               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

DANH SÁCH HỌC VIÊN BẢO VỆ LUẬN VĂN ĐỢT THÁNG 12/2022 

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

 

 Thời gian: Buổi sáng: bắt đầu làm việc lúc 8:00; Buổi chiều: Bắt đầu làm việc lúc 13:30 

            Địa điểm: Phòng 201/KL 

 

TT MSHV Họ tên học viên 
Tên đề tài 

Người hướng dẫn  
Thời gian 

bảo vệ 

1.  M3420037 Đặng Thị Liên Thảo 

Nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả chi 

phí khắc phục theo pháp luật Việt Nam 

 

TS. Phạm Văn Võ 

Trường Đại học Luật TP HCM 

Sáng thứ 

Sáu 

30/12/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  M3420011 Lê Thị Thúy Hằng 

Pháp luật về mở thủ tục phá sản đối với 

doanh nghiệp, hợp tác xã 

 

TS. Cao Nhất Linh 

Trường Đại học Cần Thơ 

3.  M3420003 Lê Quốc Bình 

Quan hệ lao động trong pháp luật lao động 

Việt Nam 

 

PGS.TS. Đoàn Thị Phương Diệp 

Trường Đại học Kinh tế - Luật 

ĐHQG TPHCM 

4.  M3420005 Đào Hữu Có 

Pháp luật về thời hạn sử dụng đất nông 

nghiệp ở Việt Nam 

 

PGS. TS. Phan Trung Hiền 

Trường Đại học Cần Thơ 



 
 

TT MSHV Họ tên học viên 
Tên đề tài 

Người hướng dẫn  
Thời gian 

bảo vệ 

5.  M3420017 Trịnh Hoàng Kiên 

Quyền và nghĩa vụ của chủ đầu tư kinh 

doanh bất động sản khi tự nguyện ứng vốn 

vào dự án giải phóng mặt bằng 

PGS. TS. Phan Trung Hiền 

Trường Đại học Cần Thơ 

Sáng thứ 

Sáu 

30/12/2022 

 

6.  M3420004 Hồ Thị Kim Chi 
Pháp luật về giấy phép lao động cho người 

nước ngoài làm việc tại Việt Nam 

TS. Dương Kim Thế Nguyên 

Trường Đại học Kinh tế TP 

HCM 

 

 

 

 

 

Chiều thứ 

Sáu 

30/12/2022 

 

 

 

 

7.  M3420042 Hồ Thị Huyền Trân 
Pháp luật về ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trong 

lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao 

TS. Dương Kim Thế Nguyên 

Trường Đại học Kinh tế TP 

HCM 

8.  M3420008 Dương Thị Kim Duy 
Định giá tài sản góp vốn là quyền sở hữu trí 

tuệ 

TS. Trần Lê Đăng Phương 

Trường Đại học An Giang 

9.  M3420031 Lê Hữu Phước 

Pháp luật Việt Nam về thuế chống bán phá 

giá 

 

TS. Nguyễn Thanh Bình 

Cục Công tác Phía Nam- Bộ Tư 

pháp 

10.  M3419039 Huỳnh Thanh Xuân 

Pháp luật về xử lý tài sản thế chấp là quyền 

sử dụng đất để đảm bảo tiền vay tại các 

ngân hàng thương mại – Thực tiễn tại thành 

phố Cần Thơ 

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Điện 

Trường Đại học Kinh tế - Luật 

ĐHQG TPHCM 

Tổng cộng: 10 học viên  

 Cần Thơ, ngày 12 tháng 12 năm 2022 

 Người lập  

 Huỳnh Thị Minh Loan  

    


