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và pháp luật ở nước ta hiện nay
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1. Phạm vi, giới hạn và trách nhiệm của Nhà nước
trong quản lý xã hội trong điều kiện kinh tế thị
trường và xã hội công dân

Phòng Lý luận về Nhà nước
và Quản lý hành chính

Giới hạn, trách nhiệm của Nhà nước trong quản lý xã
hội: sự thể hiện trong các chế độ nhà nước và ở nước
ta thời gian qua

PGS.TS. Bùi Xuân Đức

Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc xác định giới hạn,
trách nhiệm của Nhà nước trong quản lý xã hội

TS. Lê Hồng Sơn

Thực tiễn và xu hướng về xác định giới hạn, trách
nhiệm của Nhà nước trong quản lý xã hội ở nước ta

PGS.TS. Vũ Thư

Trách nhiệm của Nhà nước trong việc bảo đảm quyền

ThS. Mai Thị Minh Ngọc

Bản in lưu
Thư viện và
phòng QLKH

1

dân chủ của công dân ở nước ta hiện nay
Cơ chế tài phán hành chính ở nước ta

GS.TSKH. Đào Trí Úc

2. Văn hóa pháp luật: những vấn đề lý luận và thực
tiễn

Phòng Lý luận và Xã hội học
pháp luật

Văn hóa pháp luật: những vấn đề chung

PGS.TS. Võ Khánh Vinh

Văn hóa pháp luật trong hoạt động lập pháp

NCV. Lê Quang Thưởng

Văn hóa pháp luật trong hoạt động hành pháp

CN. Cao Việt Thăng

3. Một số vấn đề về lịch sử hình thành chính quyền
vùng Nam Bộ Việt Nam

Phòng Lịch sử Nhà nước và
Pháp luật

Quá trình hình thành các tổ chức chính quyền vùng
Nam Bộ Việt Nam

NCVC. Trần Thị Tuyết

Khái quát cơ cấu tổ chức chính quyền vùng Nam Bộ
trong lịch sử

TS. Nguyễn Thị Việt Hương

Những hoạt động cơ bản của các tổ chức chính quyền
vùng Nam Bộ trong lịch sử

NCV. Phạm Văn Điềm

Mô hình tổ chức chính quyền địa phương cấp tỉnh ở
Nam Bộ nước ta thời kỳ Pháp thuộc

PGS.TS. Bùi Xuân Đức

4.

Phòng Tư pháp Hình sự

2

Thực hiện dân chủ trong tố tụng hình sự trước yêu cầu
đổi mới hệ thống tư pháp hình sự

PGS.TS. Nguyễn Mạnh Kháng

Tái phạm và phòng chống tái phạm trong tình hình
hiện nay ở nước ta

TS. Phạm Văn Tỉnh

Giai đoạn khởi tố và điều tra vụ án hình sự trong luật
tố tụng hình sự Việt Nam

CN. Nguyễn Ngọc Mai

Tư pháp vị thành niên ở nước ta

GS.TSKH. Đào Trí Úc

Xét xử: Những vấn đề lý luận và thực tiễn

PGS.TS. Võ Khánh Vinh

Chế định hình phạt theo hệ thống pháp luật thông luật
Anh - Mỹ

ThS. Hồ Sỹ Sơn

5.

Phòng Tư pháp Dân sự

Tư pháp dân sự và vấn đề bảo vệ quyền tự do dân sự
của các nhân trong Nhà nước pháp quyền XHCN của
nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân

PGS.TS. Hà Thị Mai Hiên

Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất
Các nguyên tắc của luật tố tụng dân sự Việt Nam
Những vấn đề pháp lý về giao kết hợp đồng điện tử
Địa vị pháp lý của các chủ thể theo Bộ luật Tố tụng
Dân sự Việt Nam
3

6.

Phòng Pháp luật Kinh tế Thương mại

Các thiết chế của kinh tế thị trường và xã hội dân sự ở
Việt Nam
Chế định thỏa ước lao động tập thể ở Việt Nam
Chế định đại diện trong hệ thống pháp luật thương
mại ở Việt Nam hiện nay- so sánh với Anh, Mỹ
Những vấn đề cơ bản của luật Doanh nghiệp mới
2005
7.

Phòng Pháp luật Xã hội và
Môi trường

Xã hội hóa hoạt động bảo vệ môi trường ở Việt Nam
Pháp luật bảo vệ môi trường nước ở Việt Nam
8.

Phòng Luật quốc tế

Áp dụng pháp luật quốc tế trong vụ kiện của các nạn
nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam
Yêu cầu thực thi TRIPs và pháp luật Việt Nam
Những vấn đề pháp lý trong tổ chức và hoạt động của
Ngân hàng Thế giới
4

Nội dung cơ bản của Pháp lệnh ký kết và thực hiện
thỏa thuận quốc tế
Thẩm quyền của Tòa án Việt Nam trong việc giải
quyết các tranh chấp dân sự có yếu tố nước ngoài
9.

Phòng Luật So sánh

Giám sát hiến pháp ở Châu Âu
Giám sát hiến pháp ở Đông Nam Á
Giám sát hiến pháp ở Hoa Kỳ
Giám sát hiến pháp ở các nước SNG
Giám sát hiến pháp ở nước ta
II.

Đề tài cấp Viện năm 2007

1

Phạm vi, giới hạn vai trò, chức năng của Nhà nước
trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN
ở Việt Nam

PGS.TS. Bùi Xuân Đức

2

Văn hóa pháp luật trong bối cảnh Việt Nam hội nhập
khu vực, quốc tế.

CN. Lê Quang Thưởng

3

Lịch sử tổ chức hành chính vùng Nam Bộ giai đoạn từ
khi thiết lập chính quyền Đàng trong của chúa

TS. Nguyễn Thị Việt Hương

2007

Viện Nhà nước và Pháp luật

Bản in lưu
phòng QLKH

5

Nguyễn đến trước Cách mạng tháng Tám năm 1945
4

Cải cách Tư pháp hình sự đáp ứng yêu cầu xây dựng
và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN

PGS.TS. Nguyễn Mạnh Kháng

5

Hoàn thiện hệ thống tư pháp dân sự đáp ứng yêu cầu
cải cách tư pháp dân sự

PGS.TS. Hà Thị Mai Hiên

6

Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng
XHCN ở nước ta hiện nay

ThS. Hồ Ngọc Hiển

7

Xã hội hóa hoạt động bảo vệ môi trường ở Việt Nam

PGS.TS. Phạm Hữu Nghị

8

Hoàn thiện pháp luật Việt Nam phù hợp với các cam
kết gia nhập WTO

PGS.TS. Đinh Ngọc Vượng

9

Nghiên cứu so sánh về tài phán hiến pháp

PGS.TS. Nguyễn Như Phát

III.

Đề tài cấp Viện năm 2008

2008

Viện Nhà nước và Pháp luật

1

Những vấn đề cơ bản của chế độ công vụ Việt Nam

PGS.TS. Bùi Xuân Đức

2

Phương hướng và giải pháp nâng cao văn hóa pháp
luật trong giai đoạn hiện nay

CN. Lê Quang Thưởng

3

Pháp luật và tổ chức tư pháp vùng Nam Bộ trong lịch
sử

TS. Nguyễn Thị Việt Hương

4

Cải cách tư pháp hình sự đáp ứng yêu cầu xây dựng

PGS.TS. Nguyễn Mạnh Kháng

Báo cáo lưu
phòng QLKH

6

và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN
5

Hệ thống tư pháp dân sự Việt Nam - thực trạng và
phương hướng hoàn thiện đáp ứng yêu cầu cải cách tư
pháp

PGS.TS. Hà Thị Mai Hiên

6

Hoàn thiện pháp luật về doanh nghiệp đáp ứng yêu
cầu hội nhập kinh tế quốc tế

TS. Nguyễn Đức Minh

7

Các nguyên tắc của luật môi trường

PGS.TS. Phạm Hữu Nghị

8

Thực hiện cam kết gia nhập WTO của Việt Nam

PGS.TS Đinh Ngọc Vượng

9

So sánh pháp luật về bảo vệ người tiêu dùng

PGS.TS. Nguyễn Như Phát

10

Đổi mới công tác quản lý nhằm nâng cao chất lượng
đào tạo sau đại học ở Viện Nhà nước và Pháp luật

ThS. Lê Lan Anh

11

Cải tiến công tác lưu trữ tài liệu phục vụ công tác
nghiên cứu đề tài cấp Viện

CN. Nguyễn Đình Sơn

12

Những yêu cầu đặt ra đối với công tác biên tập đề tài
cấp Viện năm 2008 để công bố trên Tạp chí Nhà nước
và Pháp luật

PGS.TS. Nguyễn Trung Tín

13

Hoàn thiện các chu trình của công tác thư viện nhằm
nâng cao chất lượng phục vụ nghiên cứu khoa học và
đào tạo tại Viện Nhà nước và Pháp luật

CN. Lý Thị Nông

14

Các cơ sở khoa học của việc hệ thống hóa văn bản

ThS. Phạm Thị Thúy Nga
7

pháp luật ở nước ta hiện nay
15
IV.

Báo cáo về nghiên cứu lĩnh vực nhà nước và pháp luật
năm 2008
Đề tài cấp Viện năm 2009-2010

PGS.TS. Vũ Thư
Bản in lưu
phòng QLKH

20092010

1

Hiến pháp Việt Nam về quyền và nghĩa vụ cơ bản của
công dân

ThS. Phan Thanh Hà

2

Công ước chống tra tấn và sử dụng các hình thức
trừng phạt hay đối xử khác tàn bạo, vô nhân đạo hoặc
hạ nhục con người năm 1984

CN. Võ Khánh Minh

3

Quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với dịch vụ công
ở nước ta hiện nay

CN. Lê Thương Huyền

4

Sự thỏa thuận trong giao kết hợp đồng điện tử qua
mạng Internet

ThS. Trần Văn Biên

5

Phán quyết hiến pháp và việc thực thi trong chế độ
Tài phán hiến pháp CHLB Đức và Hoa Kỳ

ThS. Lê Phương Hoa

6

Chế độ quan chức thời phong kiến ở Việt Nam

NCV. Phạm Điềm

7

Các văn kiện quốc tế về quyền con người

ThS. Nguyễn Linh Giang

8

8

Bảo đảm quyền của người bị buộc tội trong tố tụng
hình sự

ThS. Đinh Thế Hưng

9

Tổ chức chính quyền Việt Nam dưới thời Lê sơ
(1428-1527)

ThS. Trương Vĩnh Khang

10

Giới hạn quyền tiếp cận thông tin

CN. Lê Thị Hồng Nhung

11

Phi tội phạm hóa trong luật hình sự Việt Nam: Một số
vấn đề lý luận và thực tiễn

CN. Nguyễn Ngọc Mai

12

Vai trò của dân chủ trong phòng chống tham nhũng ở
nước ta hiện nay

ThS. Mai Thị Minh Ngọc

13

Nhu cầu và khả năng áp dụng thủ tục tố tụng rút gọn
trong pháp luật tố tụng dân sự ở nước ta hiện nay

ThS. Nguyễn Thị Thu Thủy

14

An sinh pháp luật - một số vấn đề lý luận và thực tiễn

ThS. Cao Việt Thăng

15

Điều kiện giao dịch chung - nhu cầu điều chỉnh pháp
luật từ phương diện bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
ở nước ta hiện nay

CN. Nguyễn Thị Hưng

16

Vấn đề hoàn thiện pháp luật về mua bán nhà ở của
Việt Nam

ThS. Đinh Duy Thanh
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17

Khía cạnh pháp lý của việc xác định thiệt hại do hành
vi làm ô nhiễm môi trường ở Việt Nam hiện nay

CN. Bùi Đức Hiển

18

Việt Nam với việc thực hiện công ước quốc tế về các
quyền kinh tế, xã hội, văn hóa

CN. Nguyễn Thu Hương

19

Tranh chấp bảo hiểm xã hội và cơ chế giải quyết tranh
chấp bảo hiểm xã hội ở Việt Nam hiện nay

CN. Hoàng Kim Khuyên

20

Xây dựng xã hội dân sự ở Việt Nam từ cái nhìn lịch
sử - văn hóa

CN. Lê Quang Thưởng

21

Vấn đề chung về nghĩa vụ chứng minh và khả năng
vận dụng trong pháp luật Việt Nam

ThS. Ngô Vĩnh Bạch Dương

22

Cơ chế giải quyết tranh chấp thay thế đối với các quan
hệ thương mại ở nước ta trong giai đoạn hiện nay

ThS. Dương Quỳnh Hoa

23

Tính công bằng của pháp luật thuế thu nhập cá nhân ở
Việt Nam

CN. Nguyễn Thu Dung
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