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1.ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC (đã nghiệm thu): 

STT TÊN ĐỀ TÀI CẤP ĐỀ TÀI 

(Cơ sở/Bộ/Nhà nước) 

VAI TRÒ 

ĐẢM NHIỆM 

NĂM 

NGHIỆM 

THU 

1 Quyền sở hữu tài 

sản của vợ chồng 

trong hoạt động sản 

xuất, kinh doanh 

Cơ sở Viết chuyên đề 2007 

2 Thực tiễn giải quyết 

tranh chấp hợp đồng 

tặng cho tài sản tại 

Tòa án nhân dân, 

những vướng mắc 

và kiến nghị 

Bộ Viết chuyên đề 2008 

3 Chế định về hợp 

đồng theo quy định 

của Bộ luật dân sự 

năm 2005 – Thực 

trạng và giải pháp 

Bộ Viết chuyên đề 2014 

4 Mối liên hệ giữa 

Luật hôn nhân và 

gia đình với các luật 

Cơ sở Viết chuyên đề 2014 
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có liên quan 

Đang thực hiện: chủ nhiệm đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở về « Vấn đề kết 

hôn và chế độ tài sản của vợ chồng, nghiên cứu so sánh pháp luật của một số 

nước ». 

2. SÁCH ĐÃ CÔNG BỐ: 

- Sách/giáo trình xuất bản trong nước: 

1. Tham gia viết Giáo trình Luật hôn nhân và gia đình Việt Nam, Trường ĐH Luật 

HN. 

- Sách xuất bản ngoài nước: 

1. Luận án tiến sĩ luật học về « Les régimes matrimoniaux, étude de droit comparé 

français et vietnamien » (Chế độ tài sản của vợ chồng, nghiên cứu so sánh luật của 

Pháp và Việt Nam) - Bảo vệ năm 2012 tại Khoa Luật và Chính trị, Đại học Rennes 

1, Cộng hòa Pháp.  

 

3.HƯỚNG DẪN HỌC VIÊN CAO HỌC  

CHUYÊN NGÀNH: Luật dân sự và tố tụng dân sự từ năm 2014 đến nay. 

Đã và đang hướng dẫn thành công nhiều học viên cao học. Cụ thể: 

- Phùng Thị Vân Anh, đề tài: Bảo vệ quyền lợi của người cao tuổi theo quy 

định của pháp luật Việt Nam, 2014, Trường ĐH Luật Hà Nội 

- Nguyễn Ngọc Sơn, đề tài: Vấn đề ly thân trong pháp luật hôn nhân và gia 

đình Việt Nam, 2014,  Trường ĐH Luật Hà Nội 

- Hoàng Đình Kê, đề tài: Chủ thể hộ gia đình trong Bộ luật dân sự 2005, 

2015, Trường ĐH Luật thành phố Hồ Chí Minh 

- Nguyễn Thị Thu Thủy, đề tài: Chế độ tài sản của vợ chồng theo thỏa thuận 

trong Luật hôn nhân và gia đình năm 2014, 2015, Trường ĐH Luật Hà Nội 

- Lê Thị Dung, đề tài : Chế độ hôn sản trong Luật hôn nhân và gia đình năm 

2014, 2016, Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội 

- Trương Thị Lan, đề tài: Chế độ tài sản của vợ chồng pháp định theo Luật 

hôn nhân và gia đình Việt Nam năm 2014, 2016, Khoa Luật - Đại học Quốc 

gia Hà Nội 

- Mai Kim Loan, đề tài : Tài sản chung của vợ chồng theo pháp luật Việt 

Nam, 2016, Trường ĐH Luật thành phố Hồ Chí Minh… 



4. THAM GIA GIẢNG DẠY CÁC MÔN HỌC: 

-GIẢNG DẠY NGHIÊN CỨU SINH CHUYÊN NGÀNH: Luật dân sự và tố tụng 

dân sự - Môn: Luật hôn nhân và gia đình, Từ năm  2017. 

-GIẢNG DẠY CAO HỌC CHUYÊN NGÀNH: Luật dân sự và tố tụng dân sự 

Môn: Luật hôn nhân và gia đình, Từ năm 2015 đến nay.  

-GIẢNG DẠY CHÍNH QUY 

Môn: Luật hôn nhân và gia đình, Từ năm 1995 đến nay. 

5. CÔNG VIỆC KHÁC  

Nghiên cứu, xây dựng pháp luật và góp ý xây dựng pháp luật. Là thành viên của 

nhóm thường trực Ban soạn thảo, Tổ biên tập dự án Luật hôn nhân và gia đình (sửa 

đổi) (được thông qua năm 2014) và dự án Bộ luật dân sự (sửa đổi) (được thông qua 

năm 2015).  

 


