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5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 2392/SĐH ngày 29/6/2007 của Giám đốc Đại học
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Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không có
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10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Vũ Quang, TS. Nguyễn Thị Lan Hương
11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án: Luận án nghiên cứu một cách toàn diện, hệ thống về
pháp luật quản lý và bảo vệ tài nguyên rừng ở Việt Nam hiện nay. Luận án phân tích, bình
luận sâu sắc và đưa ra những nhận xét, đánh giá về các quy định của pháp luật Việt Nam
cũng như các công ước quốc tế liên quan đến vấn đề quản lý và bảo vệ tài nguyên rừng mà
Việt Nam đã tham gia. Luận án đề xuất các định hướng và giải pháp để hoàn thiện pháp luật,
cũng như giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về quản lý và bảo vệ tài nguyên
rừng ở Việt Nam hiện nay.
12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Những giải pháp mà luận án đưa ra là cơ sở khoa học,
góp phần sửa đổi các các quy định pháp luật cho phù hợp với thực tiễn, cũng như giải quyết
những bất cập, vướng mắc trong việc quản lý và bảo vệ tài nguyên rừng ở Việt Nam hiện nay.
13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: i) Nghiên cứu cơ sở pháp lý và kinh nghiệm của một số
quốc gia trong việc quản lý hiệu quả các vườn quốc gia và các khu bảo tồn thiên. ii) Nghiên cứu
xây dựng và cơ chế áp dụng chứng chỉ rừng tại Việt Nam; iii) Nghiên cứu pháp luật về bảo tồn
và phát triển thực vật, động vật hoang dã, quý hiếm.
14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:
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