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4. Nơi sinh: Thanh Hóa 

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số 145 SĐH ngày 06/7/2005 của Giám đốc Đại học Quốc gia 

Hà Nội. 

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không 

7. Tên đề tài luận án: “Kế thừa những ưu điểm của Luật Phá sản năm 2004 và tăng cường tính khả thi 

trong thực tiễn thi hành” 

8. Chuyên ngành: Luật kinh tế 

9. Mã số: 62 38 50 01 

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Vũ Quang 

11.  Tóm tắt các kết quả mới của luận án: 

• Luận án đã kế thừa và làm rõ hơn một số vấn đề lý luận về phá sản và phá sản doanh nghiệp theo 

pháp luật phá sản của Việt Nam, đồng thời có so sánh với pháp luật một số nước khác từ đó rút ra bài 

học cho Việt Nam trong việc hoàn thiện pháp luật phá sản. 

• Luận án đã phân tích và khẳng định một số quy định  được cho là tiến bộ, hợp lý cũng như những quy 

định hạn chế, bất cập của Luật Phá sản năm 2004, có thể kế thừa và phát triển khi hoàn thiện. 

Luận án đã phân tích và đánh giá các thiết chế thực thi luật phá sản, đặc biệt chỉ ra những yếu kém, hạn 

chế của hệ thống tòa án trong thu lý và thực hiện các thủ tục giải quyết phá sản doanh nghiệp. 

• Luận án đã bước đầu đưa ra một số phương hướng cơ bản và giải pháp nhằm nâng cao tính khả thi 

của Luật Phá sản.  

12.  Khả năng ứng dụng thực tiễn 

Kết quả nghiên cứu luận án có thể được sử dụng làm tài liệu tham khảo phục vụ cho : 



• Quá trình giảng dạy và nghiên cứu học thuật của các trường đại học, cơ sở nghiên cứu.  

• Quá trình thực thi pháp luật phá sản của các cơ quan, tổ chức liên quan như tòa án, cơ quan thi hành 

án… 

• Quá trình hoàn thiện pháp luật phá sản của các cơ quan hoạch định chính sách. 

13. Hướng nghiên cứu chính tiếp theo 

• Tiếp tục hoàn thiện pháp luật về phá sản ở Việt Nam trong giai đoạn tới, phù hợp với điều kiện kinh tế, 

chính trị, xã hội Việt Nam và tương thích với pháp luật quốc tế. 

• Tăng cường tính khả thi của pháp luật phá sản thông qua việc kiện toàn các thiết chế thực thi. 
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