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I.

Những vấn đề cấp bách của khoa học về nhà nước
và pháp luật ở nước ta hiện nay

1.

Xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì dân trong
sạch, vững mạnh; đề cao pháp luật và pháp chế

TSKH. Đào Trí Úc

2.

Vấn đề hợp tác quốc tế và hội nhập khu vực từ góc
nhìn lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam

NCVC. Trần Thị Tuyết

3.

Tổ chức pháp đình của nhà nước phong kiến Việt Nam

NVC. Phạm Điềm

4.

Ảnh hưởng của tư tưởng chính trị - pháp lý ở làng xã
cổ truyền đối với xã hội Việt Nam

ThS. Nguyễn Thị Việt
Hương

5.

Những vấn đề lý luận về bộ máy hành chính nhà nước
Việt Nam

TS. Vũ Thư

6.

Thực trạng tổ chức bộ máy hành chính nhà nước ở
nước ta từ năm 1992 đến nay

ThS. Lê Hồng Sơn
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7.

Một số kết quả và tồn tại trong quá trình đổi mới bộ
máy hành chính nhà nước ở Việt Nam

TS. Lê Minh Thông

8.

Phương hướng (mô hình) hoàn thiện bộ máy hành
chính nhà nước hiện nay

TS. Bùi Xuân Đức

9.

Cơ sở kinh tế - xã hội và những yêu cầu đòi hỏi về
cạnh tranh trong điều kiện chuyển sang nền kinh tế
hàng hóa nhiều thành phần theo cơ chế thị trường ở
Việt Nam hiện nay

TS. Trần Đình Hảo

10.

Về mô hình pháp luật cạnh tranh ở Việt Nam

TS. Phạm Hữu Nghị

11.

Pháp luật chống cạnh tranh không lành mạnh

TS. Nguyễn Như Phát

12.

Pháp luật luật cạnh tranh trong bước chuyển sang nền
kinh tế thị trường ở nước ta: Thực trạng và yêu cầu
hoàn thiện

ThS. Nguyễn Đức Minh

13.

Thực trạng cạnh tranh và sự cần thiết xây dựng pháp
luật chống cạnh tranh ko lành mạnh tại Việt Nam

TS. Nguyễn Như Phát

14.

Kinh nghiệm điều chỉnh pháp luật cạnh tranh ở một số
nước trên thế giới.

TS. Nguyễn Như Phát

15.

Một số khía cạnh quốc tế của pháp luật về chống cạnh
tranh không lành mạnh

ThS. Bùi Nguyên Khánh

16.

Sự hình thành quyết định xây dựng luật – khía cạnh xã

TS. Võ Khánh Vinh
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hội
17.

Dư luận xã hội về lập pháp

NCV. Lê Quang Thưởng

18.

Quan niệm về vấn đề xã hội, chính sách xã hội và pháp
luật về các vấn đề xã hội

TS. Phạm Hữu Nghị

19.

Tình hình nghiên cứu và pháp luật về các vấn đề xã
hội ở Việt Nam

Ts. Hà Thị Mai Hiên

20.

Quan niệm về vấn đề xã hội và pháp luật điều chỉnh
các vấn đề xã hội

TS. Trần Đình Hảo

21.

Một số vấn đề hòa giải tranh chấp lao động

Phạm Thị Thúy Nga

22.

Dự thảo bộ luật tố tụng dân sự Việt Nam - Một số chế
định cơ bản

Ts. Hà Thị Mai Hiên

23.

Các nguyên tắc cơ bản của bộ luật tố tụng dân sự Việt
Nam

ThS. Đinh Duy Thanh

24.

Về thẩm quyền xét xử các vụ án dân sự của Tòa án
nhân dân

TS. Phạm Hữu Nghị

25.

Tư pháp dân sự- mấy vấn đề lý luận và thực tiễn

TS. Nguyễn Như Phát

26.

Tư pháp dân sự và thi hành án dân sự

TS. Trần Đình Hảo

27.

Một số vấn đề về tố tụng tư pháp Hàn Quốc

NCV. Dương Quỳnh Hoa
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28.

Bước đầu nghiên cứu hiệu quả điều chỉnh của luật hình
sự Việt Nam

TS. Phạm Hồng Hải

29.

Những đảm bảo cần thiết cho việc thi hành Bộ luật
hình sự năm 1999

TSKH. Đào Trí Úc

30.

Hiệu quả của việc áp dụng luật hình sự trong thực tiễn

ThS. Phạm Văn Tỉnh

31.

Hiệu quả của hình phạt: Một số vấn đề lý luận

TS. Nguyễn Mạnh Kháng

32.

Những cơ sở phương pháp luận của việc nghiên cứu
hiệu quả của các quy phạm pháp luật hình sự

TS. Võ Khánh Vinh

33.

Một số vấn đề về thủ lĩnh chính trị

TS. Lê Trung Nguyệt

34.

Tìm hiểu chính trị học phát triển trong bối cảnh toàn
cầu hóa

TS. Lê Trung Nguyệt

35.

Văn hóa chính trị: Một số vấn đề chung

TS. Võ Khánh Vinh

36.

Con người và vấn đề nhận thức chính trị: Nâng cao ý
thức chính trị của người dân

NCV. Mai Thị Minh Ngọc

37.

Luật thương mại quốc tế: Khái niệm và nguồn luật

TS. Đinh Ngọc Vượng

38.

Luật thương mại quốc tế: Các tổ chức quốc tế trong
lĩnh vực thương mại quốc tế

ThS. Lê Mai Thanh

39.

Các nguyên tắc, tập quán trong thương mại quốc tế

ThS. Nguyễn Trung Tín
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II.

Những vấn đề cấp bách của khoa học về nhà nước
và pháp luật ở nước ta hiện nay

1

Vấn đề Nhà nước pháp quyền và sự cần thiết của việc
xây dựng một mô hình tổng thể bộ máy nhà nước nước
ta

TSKH. Đào Trí Úc

2

Tác động của toàn cầu hóa đối với sự phát triển và đổi
mới của pháp luật Việt Nam

TSKH. Đào Trí Úc

3

Quá trình hình thành và phát triển của chính quyền địa
phương của nước ta từ năm 1945 đến nay

NCV. Trần Thị Tuyết

4

Quá trình hình thành và củng cố hệ thống cơ quan tư
pháp từ Cách mạng tháng Tám đến nay

ThS. Nguyễn Thị Việt
Hương

5

Lịch sử chính quyền trung ương từ Cách mạng tháng
Tám đến nay

NCV. Phạm Điềm

6

Về khái niệm và ý nghĩa của luật tục hiên nay

TSKH. Đào Trí Úc

7

Vai trò của khoa học pháp lý đối với việc xây dựng
chiến lược lập pháp

TS. Võ Khánh Vinh

8

Một số vấn đề chung về kỹ thuật lập pháp

TS. Võ Khánh Vinh

9

Một số vấn đề về dư luận xã hội trong các công đoạn
lập pháp

NCV. Lê Quang Thưởng

2001

Viện Nghiên cứu Nhà
nước và Pháp luật

Bản in lưu
Thư viện
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10

Những luận cứ khoa học của việc hoàn thiện bộ máy
nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam trong thời kỳ
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

TSKH. Đào Trí Úc

11

Phương hướng hoàn thiện bộ máy hành chính nhà
nước hiện nay

TS. Bùi Xuân Đức

12

Quan điểm và phương hướng xây dựng và hoàn thiện
bộ máy hành chính nhà nước ở nước ta hiên nay

TS. Lê Minh Thông

13

Những vấn đề lý luận về bộ máy hành chính nhà nước
Việt Nam

TS. Vũ Thư

14

Sự phát triển pháp luật tổ chức bộ máy hành chính ở
nước ta từ năm 1945 đến nay

ThS. Lê Hồng Sơn

15

So sánh pháp luật về tài phán kinh tế

TS. Nguyễn Như Phát

16

Mối liên hệ giữa các luật chuyên ngành trong hệ thống
pháp luật Việt Nam từ cách tiếp cận so sánh

ThS. Bùi Nguyên Khánh

17

Thực trạng pháp luật kinh tế - tài chính trong tiến trình
đổi mới ở nước ta thời gian vừa qua

TS. Trần Đình Hảo

18

Đánh giá quy định của pháp luật thương mại về thủ tục
ký kết và trách nhiệm pháp lý trong giai đoạn giao kết
pháp luật hợp đồng

ThS. Nguyễn Đức Minh

19

Thực trạng pháp luật về hợp đồng lao động

NCV. Phạm Thị Thúy Nga
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20

Một số đặc điểm trong cấu trúc của quy phạm pháp
luật hình sự của Bộ luật Hình sự Việt Nam

TSKH. Đào Trí Úc

21

Bước đầu nghiên cứu hiệu quả điều chỉnh của luật hình
sự Việt Nam

TS. Phạm Hồng Hải

22

Mức độ tội phạm hoá trong Bộ luật Hình sự năm 1999
và ý nghĩa của nó

TSKH. Đào Trí Úc

23

Tìm hiểu khái niệm và những đặc trưng cơ bản của tội
phạm theo luật hình sự Việt Nam

TSKH. Đào Trí Úc

24

Vấn đề giải thích đạo luật hình sự theo Bộ luật Hình sự
năm 1999

TSKH. Đào Trí Úc

25

Những bảo đảm cần thiết cho việc thi hành Bộ luật
Hình sự năm 1999

TSKH. Đào Trí Úc

26

Xã hội học các quy phạm pháp luật hình sự

TS. Võ Khánh Vinh

27

Hiệu quả của hình phạt

TS. Nguyễn Mạnh Kháng

28

Tuyên truyền, phổ biến Bộ luật Hình sự - một trong
những đảm bảo quan trọng nâng cao hiệu quả của luật
hình sự

NCV. Hồ Sỹ Sơn

29

Pháp luật xã hội trong điều kiện kinh tế thị trường ở
Việt Nam

TS. Phạm Hữu Nghị
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30

Pháp luật cứu trợ xã hội ở Việt Nam

NCV. Vũ Đình Nam

31

Luật xã hội ở Cộng hoà Liên bang Đức

TS. Nguyễn Như Phát

32

Đối tượng, phạm vi điều chỉnh và các nguyên tắc cơ
bản của Bộ luật Tố tụng Dân sự Việt Nam

TS. Hà Thị Mai Hiên

33

Vấn đề thi hành án dân sự theo pháp luật tố tụng dân
sự ở nước ta hiện nay

TS. Trần Đình Hảo

34

Một số nguyên tắc đặc thù của luật tố tụng dân sự Việt
Nam

ThS. Đinh Duy Thanh

35

Chứng cứ, hoạt động chứng minh trong tố tụng dân sự
và vai trò của Viện Kiểm sát

NCV. Dương Quỳnh Hoa

36

Thương mại điện tử trong quan hệ thương mại quốc tế

TS. Đinh Ngọc Vượng

37

Pháp luật Việt Nam về sở hữu công nghiệp

ThS. Lê Mai Thanh

38

Các tập quán thương mại về thư tín dụng

ThS. Nguyễn Trung Tín

39

Tìm hiểu chính trị học phát triển trong bối cảnh toàn
cầu hoá

TS. Lê Trung Nguyệt

40

Các hệ thống pháp luật trên thế giới hay là vấn đề địa
lý pháp luật thế giới

TSKH. Đào Trí Úc

41

Nhà nước trong hệ thống chính trị

TS. Bùi Xuân Đức
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42

Hệ thống kiểm tra xã hội, vai trò của các cơ quan tư
pháp trong hệ thống kiểm tra xã hội và vấn đề xã hội
hoá một số hoạt động của các các cơ quan tư pháp

TS. Võ Khánh Vinh

43

Nâng cao ý thức chính trị của người dân

Mai Minh Ngọc

III.

Những vấn đề cấp bách của khoa học về nhà nước
và pháp luật ở nước ta hiện nay

2002

Viện Nghiên cứu Nhà
nước và Pháp luật

Bản in lưu
Thư viện và
phòng
QLKH

Đề tài I: Những vấn đề về mối quan hệ giữa Nhà
nước với xã hội công dân trong quá trình dân chủ
hoá ở Việt Nam hiện nay
1

Bước đầu tìm hiểu về xã hội công dân

GS.TSKH. Đào Trí Úc

2

Mối quan hệ giữa Nhà nước và xã hội công dân trong
quá trình dân chủ hoá

TS. Lê Trung Nguyệt

3

Vai trò của Nhà nước trong hệ thống chính trị

PGS.TS. Lê Minh Thông

4

Vai trò của Nhà nước trong việc bảo vệ quyền và lợi
ích hợp pháp của công dân Việt Nam hiện nay

CN. Mai Thị Minh Ngọc

5

Nhà nước pháp quyền – mô hình tổ chức nhà nước của
công dân

PGS.TS. Bùi Xuân Đức

Đề tài II: Những vấn đề cơ bản của xã hội học pháp
9

luật
6

Về cơ chế và phương thức làm uan tỏ các lợi ích xã
hội trong hoạt động xây dựng pháp luật

PGS.TS. Võ Khánh Vinh

7

Vai trò của xã hội học lập pháp trong giai đoạn hiện
nay ở nước ta

GS.TSKH. Đào Trí Úc

8

Sự ảnh hưởng của các yếu tố tâm lý xã hội trong áp
dụng pháp luật

NCV. Lê Quang Thưởng

Đề tài III: Lịch sử tổ chức bộ máy nhà nước Việt
Nam từ Cách mạng tháng Tám đến nay
9

Đặc điểm và kinh nghiệm quá trình xây dựng cính
quyền trung ương từ Cách mạng tháng Tám năm 1945
đến nay

NCV. Phạm Điềm

10

Chính quyền địa phương nước ta từ Cách mạng tháng
Tám năm 1945 đến nay phản ánh đặc thù lịch sử Việt
Nam

NCVC. Trần Thị Tuyết

11

Đặc điểm của hệ thống cơ quan tư pháp qua các giai
đoạn phát triển từ Cách mạng tháng Tám đến nay

TS. Nguyễn Thị Việt
Hương

Đề tài IV: Đổi mới mô hình tổ chức chính quyền
địa phương ở đô thị
12

Khái quát về đô thị và tổ chức chính quyền địa phương

PGS.TS. Bùi Xuân Đức
10

ở đô thị
13

Một số vấn đề về chính quyền thành phố trực thuộc
trung ương

PGS.TS. Lê Minh Thông

14

Đổi mới mô hình tổ chức chính quyền thành phố thuộc
tỉnh và thị xã

TS. Vũ Thư

15

Đổi mới mô hình tổ chức chính quyền thành phố trực
thuộc trung ương

ThS. Lê Hồng Sơn

Đề tài V: Hoàn thiện pháp luật trong lĩnh vực tư
pháp dân sự
16

Hoàn thiện luật dân sự và vấn đề sửa đổi Bộ luật Dân
sự trong giai đoạn hiện nay

PGS.TS. Hà Thị Mai Hiên

17

Hoàn thiện pháp luật trong lĩnh vực tư pháp dân sự và
một số vấn đề cơ bản của Luật Hôn nhân và Gia đình
năm 2000

ThS. Đinh Duy Thanh

18

Một số vấn đề về thẩm quyền xét xử về dân sự của Toà
án nhân dân

NCV. Dương Quỳnh Hoa

Đề tài VI: Những vấn đề lý luận về pháp luật kinh
tế trong giai đoạn công nghiệp hoá, hiện đại hoá
19

Những vấn đề lý luận về pháp luật kinh tế trong giai
đoạn công nghiệp hoá, hiện đại hoá

PGS.TS. Trần Đình Hảo
11

20

Pháp luật về các loại hình doanh nghiệp trong bối cảnh
hội nhập kinh tế quốc tế

PGS.TS. Nguyễn Như Phát

21

Một số vấn đề lý luận về luật quốc tế

ThS. Nguyễn Đức Minh

22

Những vấn đề lý luận về luật lao động trong giai đoạn
công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước

ThS. Phạm Thuý Nga

Đề tài VII: Thực trạng pháp luật về các vấn đề xã
hội ở Việt Nam
23

Thực trạng pháp luật về các vấn đề xã hội ở Việt Nam

PGS.TS. Phạm Hữu Nghị,
PGS.TS. Trần Đình Hảo,
NCV. Vũ Đình Nam

Đề tài VIII: Hiệu quả của pháp luật hình sự Việt
Nam - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn
24

Hiệu quả điều chỉnh của luật hình sự Việt Nam – Một
số vấn đề lý luận và thực tiễn

PGS.TS. Phạm Hồng Hải

25

Khái niệm và các điều kiện bảo đảm hiệu quả của pháp
luật hình sự Việt Nam

PGS.TS. Đào Trí Úc

26

Giới hạn của việc sử dụng hình phạt trong đấu tranh
với tình hình tội phạm

PGS.TS. Võ Khánh Vinh

27

Hình phạt và hiệu quả của hình phạt

TS. Nguyễn Mạnh Kháng
12

28

Hiệu quả áp dụng luật hình sự trong thực tiễn

ThS. Phạm Văn Tỉnh

29

Sự thể hiện của nguyên tắc nhân đạo trong Phần các
tội phạm của Bộ luật Hình sự năm 1999 – Nội dung
quan trọng của việc phổ biến, giáo dục về Bộ luật Hình
sự năm 1999

ThS. Hồ Sĩ Sơn

Đề tài IX: Luật thương mại quốc tế
30

Cơ chế giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế trong
khuôn khổ WTO

PGS.TS. Đinh Ngọc Vượng

31

Bảo hộ sở hữu trí tuệ theo Hiệp định thương mại Việt
Nam – Hoa Kỳ

ThS. Lê Mai Thanh

32

Trọng tài thương mại quốc tế

TS. Nguyễn Trung Tín

Đề tài X: Tìm hiểu pháp luật Liên minh Châu Âu
33

Khái luận về Liên minh Châu Âu và pháp luật của
Liên minh Châu Âu

PGS.TS. Nguyễn Như Phát

34

Bước đầu tìm hiểu pháp luật Liên minh Châu Âu

PGS.TS. Đinh Ngọc Vượng

IV.

Những vấn đề cấp bách của khoa học về nhà nước
và pháp luật ở nước ta hiện nay

2003

Viện Nghiên cứu Nhà
nước và Pháp luật

Bản in lưu
Thư viện và
phòng
QLKH
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Đề tài I: Xã hội học thực hiện pháp luật
1

Xã hội học thực hiện pháp luật - Khái niệm, nội dung
và định hướng nghiên cứu

GS.TSKH. Đào Trí Úc

2

Sự kết hợp các lợi ích xã hội trong quá trình thực hiện
pháp luật

PGS.TS. Võ Khánh Vinh

3

Sự tác động của các yếu tố tâm lý trong quá trình thực
hiện pháp luật

CN. Lê Quang Thưởng

4

Những tác động làm hạn chế vai trò và sự phát triển
của nghề luật sư trong đời sống xã hội nước ta hiện
nay

CN. Cao Việt Thăng

Đề tài II: Vai trò của các tổ chức chính trị, chính trị
- xã hội đối với việc kiểm soát quyền lực nhà nước
trong điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền ở
nước ta
5

Sự tham gia của các tổ chức chính trị - xã hội và các
đoàn thể quần chúng vào việc thực hiện quyền lực nhà
nước - khía cạnh chính trị học

GS.TSKH. Đào Trí Úc

6

Về vấn đề "Giám sát của các tổ chức Đảng đối với các
cơ quan nhà nước"

TS. Lê Trung Nguyệt

7

Giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể
nhân dân và giám sát trực tiếp của nhân dân đối với

PGS.TS. Bùi Xuân Đức
14

việc thực thi quyền lực nhà nước ở Việt Nam
8

Vai trò của phụ nữ và thanh niên trong việc giám sát
quyền lực nhà nước

CN. Mai Thị Minh Ngọc

Đề tài III: Lịch sử các hình thức dân chủ trong tổ
chức thực hiện quyền lực nhà nước ở nước ta
9

Dân chủ làng xã: truyền thống và hiện tại

TS. Nguyễn Thị Việt
Hương

10

Lịch sử các hình thức dân chủ ở nước ta từ Cách mạng
tháng Tám năm 1945 đến năm 1976

NCVC. Trần Thị Tuyết

11

Lịch sử các hình thức dân chủ ở Việt Nam từ năm
1976 đến nay

NCV. Phạm Điềm

Đề tài IV: Quyền giám sát tối cao của Quốc hội
12

Quyền giám sát tối cao của Quốc hội

PGS.TS. Lê Minh Thông

13

Giám sát của Quốc hội đối với văn bản pháp luật

PGS.TS. Bùi Xuân Đức

14

Giá sát của Quốc hội đối với Chính phủ và hệ thống
hành chính nhà nước

ThS. Lê Hồng Sơn

15

Giám sát của Quốc hội đối với các cơ quan tư pháp

TS. Vũ Thư

Đề tài V: Giám sát của Quốc hội đối với các cơ
quan tư pháp
15

16

Về nội dung quyền sở hữu trong luật dân sự và các
hình thức sở hữu theo Bộ luật Dân sự Việt Nam

PGS.TS. Hà Thị Mai Hiên

17

Đối tượng, phạm vi điều chỉnh và các nguyên tắc của
Bộ luật Tố tụng Dân sự Việt Nam

PGS.TS. Hà Thị Mai Hiên

18

Các giai đoạn của quá trình tố tụng và vấn đề hiệu quả
của quá trình xét xử

ThS. Đinh Duy Thanh

19

Thực trạng tổ chức và hoạt động của cơ quan xét xử
dân sự và phương hướng hoàn thiện

NCV. Dương Quỳnh Hoa

Đề tài VI: Tư pháp hình sự Việt Nam - Những vấn
đề lý luận và thực tiễn
20

Tư pháp hình sự - Một số vấn đề lý luận và quan điểm
tiếp cận nghiên cứu thực tiễn

GS.TSKH. Đào Trí Úc

21

Mô hình lí luận của Bộ luật Tố tụng Hình sự nước ta

PGS.TS. Phạm Hồng Hải

22

Sự ảnh hưởng của những thay đổi xã hội đối với sự
phát triển các phương tiện và phương pháp áp dụng
hình phạt

PGS.TS. Võ Khánh Vinh

23

Cải cách tư pháp ở nước ta hiện nay và vấn đề tranh
tụng

TS. Nguyễn Mạnh Kháng

24

Hoàn thiện pháp luật về tổ chức và hoạt động của cơ
quan điều tra hình sự ở Việt Nam trong tiến trình cải

ThS. Phạm Văn Tỉnh
16

cách tư pháp hiện nay
25

Mối quan hệ giữa các cơ quan tiến hành tố tụng trong
quá trình giải quyết vụ án hình sự

ThS. Hồ Sĩ Sơn

Đề tài VII: Những vấn đề pháp lý về tiếp tục sắp
xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trong giai
đoạn hiện nay
26

Những vấn đề lý luận và thực tiễn trong việc tiếp tục
đổi mới pháp luật về doanh nghiệp nhà nước trong giai
đoạn công nghiệp hoá, hiện đại hoá

PGS.TS. Trần Đình Hảo

27

Về tư cách pháp lý độc lập của doanh nghiệp nhà nước

PGS.TS. Nguyễn Như Phát

28

Những điểm mới của Luật Doanh nghiệp nhà nước
(sửa đổi, bổ sung năm 2003) và vấn đề tiếp tục hoàn
thiện pháp luật doanh nghiệp nhà nước

ThS. Phạm Thị Thuý Nga

29

Một số vấn đề pháp lý về doanh nghiệp nhà nước và
đổi mới doanh nghiệp nhà nước

NCV. Hồ Ngọc Hiển

Đề tài VIII: Thực trạng pháp luật về bảo hiểm xã
hội và pháp luật môi trường ở Việt Nam

PGS.TS. Phạm Hữu Nghị,
PGS.TS. Trần Đình Hảo,
ThS. Đào Bảo Ngọc, CN.
Vũ Đình Nam

Đề tài IX: Pháp luật của Liên minh Châu Âu
17

30

Quá trình hình thành và phát triển của Liên minh Châu
Âu

PGS.TS. Nguyễn Như Phát

31

Quá trình xây dựng hiến pháp Liên minh Châu Âu

PGS.TS. Đinh Ngọc Vượng

32

Các thiết chế của Liên minh Châu Âu

CN. Lê Phương Hoa

33

Một số hình thức khiếu nại đến Toà án của cộng đồng
Châu Âu

CN. Hoàng Xuân Liêm

Đề tài X: Luật thương mại quốc tế
34

Thủ tục giải quyết tranh chấp của Tổ chức Thương mại
Thế giới (WTO)

PTS.TS. Đinh Ngọc Vượng

35

Hiệp định về các khía cạnh liên quan đến thương mại
của quyền sở hữu trí tuệ

ThS. Lê Mai Thanh

36

Cơ cấu tổ chức của Tổ chức Thương mại Thế giới
(WTO)

ThS. Nguyễn Linh Giang

V.

Những vấn đề cấp bách của khoa học về nhà nước
và pháp luật ở nước ta hiện nay

1

Đổi mới, hoàn thiện tổ chức và hoạt động thanh tra
trong giai đoạn hiện nay

2004

Viện Nhà nước và Pháp
luật

Bản in lưu
Thư viện và
phòng
QLKH

PGS.TS. Bùi Xuân Đức
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2

Cơ chế trách nhiệm đối với cán bộ, công chức

PGS.TS. Vũ Thư

3

Cơ chế tổ chức thực hiện thủ tục hành chính trong mối
quan hệ giữa Nhà nước và công dân theo mô hình
“một cửa” ở nước ta hiện nay

ThS. Lê Hồng Sơn

4

Quyền và nghĩa vụ của cá nhân trong phát triển kinh tế
tri thức và xã hội thông tin

TS. Lê Trung Nguyệt

5

Xã hội học thực hiện pháp luật – Những khía cạnh
nhận thức cơ bản

GS.TSKH. Đào Trí Úc

6

Vấn đề công khai và minh bạch hoạt động của Nhà
nước trong bối cảnh phát triển kinh tế tri thức và xã
hội thông tin

PGS.TS. Bùi Xuân Đức

7

Quan niệm của Việt Nam và các nước khác về dân chủ

ThS. Mai Thị Minh Ngọc

8

Hoạt động xã hội của pháp luật

PTS.TS. Võ Khánh Vinh

9

Cơ sở tâm lý – xã hội của chấp hành pháp luật

NCV. Lê Quang Thường

10

Luật sư và văn hoá tranh tụng - Nhìn từ góc độ cơ
quan tiến hành tố tụng và từ góc độ xã hội

NCV. Cao Việt Thăng

11

Cơ chế ban hành pháp luật của Liên minh Châu Âu

PGS.TS. Nguyễn Như Phát

12

Hiến pháp Liên minh Châu Âu

PGS.TS. Đinh Ngọc Vượng
19

13

Hệ thống toà án của Liên minh Châu Âu

NCV. Hoàng Xuân Liêm

14

Mối liên hệ giữa các thiết chế của Liên minh Châu Âu

NCV. Lê Phương Hoa

15

Chính sách đãi ngộ, thưởng phạt đối với quan lại thời
kỳ phong kiến ở nước ta

NCV. Trần Thị Tuyết

16

Chế độ đào tạo, tuyển chọn và sử dụng quan lại trong
xã hội phong kiến Việt Nam

TS. Nguyễn Thị Việt
Hương

17

Mối quan hệ công vụ thời kỳ phong kiến

NCV. Phạm Điềm

18

Cải cách tư pháp hình sự và vấn đề phòng, chống oan
sai

GS.TSKH. Đào Trí Úc

19

Hình phạt tử hình: phương diện xã hội học

PGS.TS. Võ Khánh Vinh

20

Tranh tụng và điều kiện đảm bảo tranh tụng ở nước ta
hiện nay

PGS.TS. Nguyễn Mạnh
Kháng

21

Nghiên cứu tình hình tội danh dưới góc độ tội phạm
học – Một hướng tiếp cận sát thực những cơ sở hoàn
thiện phần các tội phạm của Bộ luật Hình sự

ThS. Phạm Văn Tỉnh

22

Mối quan hệ giữa Toà án và Viện Kiểm sát trong quá
trình giải quyết đúng đắn vụ án hình sự

ThS. Hồ Sĩ Sơn

23

Sửa đổi Bộ luật Dân sự và vấn đề hoàn thiện chế định
hợp đồng

PGS.TS. Hà Thị Mai Hiên
20

24

Sửa đổi Bộ luật Dân sự và vấn đề hoàn thiện chế định
tài sản và quyền sở hữu

ThS. Đinh Duy Thanh

25

Hoàn thiện các quy định về hợp đồng trong Bộ luật
Dân sự năm 1995

CN. Trần Văn Biên

26

Nhất thể hoá pháp luật về doanh nghiệp ở nước ta
trong giai đoạn hiện nay

PGS.TS. Trần Đình Hảo

27

Vấn đề thống nhất pháp luật về doanh nghiệp hiện nay

PGS.TS. Nguyễn Như Phát

28

Chế định hợp đồng lao động - Thực trạng và giải pháp

ThS. Phạm Thị Thuý Nga

29

Pháp luật về bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với
nhãn hiệu hàng hoá ở Việt Nam - Thực trạng và hướng
hoàn thiện

ThS. Hồ Ngọc Hiển

30

Pháp luật về giải quyết việc làm ở Việt Nam

PGS.TS. Phạm Hữu Nghị

31

Pháp luật về bảo hiểm xã hội

PGS.TS. Trần Đình Hảo

32

Pháp luật về khắc phục sự cố môi trường ở Việt Nam

ThS. Đào Bảo Ngọc

33

Thực trạng pháp luật về bảo hiểm y tế ở Việt Nam
hiện nay

NCV. Vũ Đình Nam

34

Vụ kiện của các nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt
Nam: Một số khía cạnh pháp lý cơ bản

PGS.TS. Đinh Ngọc Vượng
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35

Bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp trên cơ sở điều ước
quốc tế Việt Nam ký kết hoặc tham gia

ThS. Lê Mai Thanh

36

Các vùng biển của Việt Nam - Chế độ pháp lý và vấn
đề phân định

ThS. Nguyễn Linh Giang

37

Những điều kiện pháp lý để Việt Nam gia nhập Tổ
chức Thương mại Thế giới (WTO)

TS. Nguyễn Trung Tín

38

Hợp tác Á - Âu (ASEM): Những vấn đề pháp lý quốc
tế cơ bản

CN. Nguyễn Thu Hương

VI.

Những vấn đề cấp bách của khoa học về nhà nước
và pháp luật ở nước ta hiện nay

1.

Xây dựng cơ chế kiểm tra giám sát của nhân dân đối
với hoạt động của bộ máy Đảng và Nhà nước - Những
cơ sở lý luận cơ bản

GS.TSKH. Đào Trí Úc

2.

Chính sách pháp luật: Những vấn đề lý luận

PGS.TS. Võ Khánh Vinh

3.

Công khai và minh bạch hóa hoạt động hành chính nhà
nước trong điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền
và xã hội công dân

PGS.TS. Bùi Xuân Đức

4.

Mối liên hệ giữa xã hội dân sự với hệ thống chính trị
và khả năng kiểm soát quyền lực – Những bài học từ

GS.TSKH. Đào Trí Úc

2005

Viện Nhà nước và Pháp
luật

Bản in lưu
Thư viện và
phòng
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nghiên cứu so sánh
5.

Những thách thức đối với quyền lực nhà nước trong
quá trình hội nhập kinh tế quốc tế

TS. Lê Trung Nguyệt

6.

Văn hóa pháp luật: Khái niệm và những hướng nghiên
cứu cơ bản

NCV. Lê Quang Thưởng

7.

Dân chủ hóa trong điều kiện xây dựng Nhà nước pháp
quyền và xã hội công dân

ThS. Mai Thị Minh Ngọc

8.

Những vấn đề xã hội học về các cơ quan bảo vệ pháp
luật

NCV. Cao Việt Thăng

9.

Thống nhất pháp luật doanh nghiệp

PGS.TS. Nguyễn Như Phát

10.

Những vấn đề pháp luật về các định chế kính tế thị
trường ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

PGS.TS. Trần Đình Hảo

11.

Điều chỉnh pháp luật về hợp đồng lao động từ phương
tiện lợi ích của các bên

ThS. Phạm Thị Thúy Nga

12.

Một số vấn đề lý luận cơ bản của luật về quan hệ ủy
quyền - Đại diện trong pháp luật kinh doanh của các
nước thuộc hệ thống Common law

ThS. Hồ Ngọc Hiển

13.

Đánh giá các giải pháp trực tiếp đấu tranh phòng
chống tham nhũng

PGS.TS. Võ Khánh Vinh
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14.

Tố tụng hình sự và vấn đề dân chủ trong điều kiện hiện
nay ở nước ta

PGS.TS. Nguyễn Mạnh
Kháng

15.

Hoàn thiện hóa hệ thống tội danh (Dưới góc độ tội
phạm học)

ThS. Phạm Văn Tỉnh

16.

Đấu tranh phòng, chống tham nhũng trong điều kiện
nước ta hiện nay

CN. Nguyễn Ngọc Mai

17.

Chế định tội phạm trong các hệ thống pháp luật cơ bản
hiện nay trên thế giới

ThS. Hồ Sỹ Sơn

18.

Hoàn thiện pháp luật trong lĩnh vực tư pháp dân sự đáp
ứng yêu cầu xây dựng thể chế thị trường và Nhà nước
pháp quyền Việt Nam - Vấn đề sửa đổi Bộ luật Dân sự
và nội dung một số chế định cơ bản

PGS.TS. Hà Thị Mai Hiên

19.

Xây dựng thể chế thị trường ở Việt Nam và vấn đề
hoàn thiện chế định tài sản và quyền sở hữu

ThS. Đinh Duy Thanh

20.

Hình thức hợp đồng theo quy định của Bộ luật Dân sự
năm 2005

NCV. Trần Văn Biên

21

Cải cách tư pháp và những điểm mới của Bộ luật Tố
tụng dân sự

ThS. Nguyễn Thị Thu Thủy

22

Pháp luật về việc làm và về giải quyết việc làm ở Việt
Nam

PGS.TS. Phạm Hữu Nghị
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23

Pháp luật về bảo vệ môi trường nước ở Nhật Bản và
kinh nghiệm đối với Việt Nam

ThS. Đào Bảo Ngọc

24

Pháp luật về bảo hiểm y tế ở nước ta

PGS.TS. Trần Đình Hảo
ThS. Vũ Đình Nam

25

Pháp luật cứu trợ xã hội ở Việt Nam: Thực trạng chế
độ cứu trợ xã hội đột xuất và chế độ cứu trợ xã hội
thường xuyên

26

Đổi mới mô hình giải quyết khiếu kiện hành chính ở
Việt Nam hiện nay

PGS.TS. Bùi Xuân Đức

27

Đổi mới mô hình tổ chức chính quyền địa phương ở
nước ta hiện nay

PGS.TS. Vũ Thư

28

Giải pháp về hoàn thiện thủ tục hành chính về giải
quyết khiếu nại của công dân

TS. Lê Hồng Sơn

29

So sánh luật công ty của Việt Nam và của CHLB Đức

PGS.TS. Nguyễn Như Phát
PGS.TS. Đinh Ngọc Vượng

30

Kết quả trưng cầu ý dân của các nước Châu Âu về
Hiến pháp Châu Âu và tương lai của Hiến pháp Châu
Âu

31

Tìm hiểu các nguồn của hệ thống Common Law

CN. Nguyễn Thị Hưng

32

So sánh một số chế định của luật hiến pháp các nước
trong khối ASEAN

NCV. Lê Phương Hoa
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33

Chính quyền địa phương ở nước ta: 60 năm xây dựng
và đổi mới

NCVC. Trần Thị Tuyết

34

Đặc điểm và bài học kinh nghiệm của quá trình xây
dựng và phát triển hệ thống cơ quan tư pháp Việt Nam
từ Cách mạng tháng Tám năm 1945 đến nay

TS. Nguyễn Thị Việt
Hương

35

60 năm xây dựng và đổi mới chính quyền trung ương
(1945 - 2005)

NCV. Phạm Điềm

36

Vụ kiện của nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt
Nam – Hành trình đòi công lý

PGS.TS. Đinh Ngọc Vượng
ThS. Lê Mai Thanh

37

Nội luật hóa các quy định của điều ước quốc tế về thực
thi quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu của
hàng hóa

38

Cơ cấu, tổ chức và hoạt động của Quỹ Tiền tệ quốc tế
(IMF)

ThS. Nguyễn Linh Giang

39

Cơ sở pháp lý để bảo vệ chủ quyền quốc gia của Việt
Nam trong quá trình toàn cầu hóa

CN. Nguyễn Thu Hương

40

Vấn đề công nhận và thi hành tại Việt Nam quyết định
trọng tài thương mại trong Bộ luật Tố tụng dân sự

TS. Nguyễn Trung Tín
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